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ఉ పో ద్ధాతము 

ఫర శభ. 

శ, వరవముకారుణికుండును పరాత్సరుండును నకల భూతాంత 
ర్వాక్టమియు నగు నాది దేనని యనంతనృష్టికి లోనగుమానవ్రలకు ఐహిశ్రా 
ముష్మికఫలస్రా పీకిన అనశ (రమైన నిర్వాణమునకును, బ్రావకము లగు 
శ్రు,తిచోదితకర్త ములు ముఖ్యసాధనములు, అట్టి కర్త ములే ధర్మ వద 
వాచకము లగును. వానిని విధ్యు_క్తముగ నెరవేర్చుటకు శరీరము 
ముఖ్యసాధనము. అయ్యది వ్యాధివీడితము గాక యారోగ ర్థస్టేతి నుండిన 
గాని సకల క్రియాదతుము కానోవదు, అట్టయెడ మనుజుల వుజ్ఞావ రాధ 
జ్యూసం, చేసి మిఖథ్యాహారవిహారాదులచే. నారోగ కము చెడును, అట్టి 
యారోక్టికు.... ఇడకుండుటకును, నొకవేళ పొరపాటున నారో 
గ్దము చెడినచో దానిని మరల సరిజేనీకొనుటకును సాధనముగ ప్రాచిన 
మహద్దలు ఆయు ర్యేదమును నిర్మి ంచిరి, అట్ట యాయుల్వదము తొలు 
దొలుత బ్రహృవలన సహసా యు డుపజేశము నొందెను. వదంవడి చార 
వలన భరద్యాజుండును వారివలన నాల్రైయాదిమహర్డులును గృహించి 
వేరువేరుగ నాయు ర్వేదతం శ్ర ములను లొ కహితార్థమై రచించిరి, 

అట్టి యాయు"ర్వేదము హేతు. లక్షణ _ దోషధరూవన్మంధ 
త్రయాత్త్మకమై యుండును, ఈవిషమయము “తన్నై ప్రోవాచ భగచాక్షొ 
శ౨యు'ర్వేదం శ తక్రతుః, వదైరలై ఎర్మతిం బుద్ధ్వా. +... . హీతులిక్ఞా 
ఏ ధజ్ఞానం్మస్వస్థాతురసరా యణమ్. త్రినూత్రం. =... ....వీతామహణో 
చ, సూ, అ, ౧) అను వాక్యముచే చర కాచార్యులు చెప్పిరి, అందో 

-రేక్టము, వానిలక్షుణముల నిచైైళించి మవరించు భాగము లయల 
రంధి. కౌవధముల స్వరూాపగుణాదులను వివరింపుచు వాని 



4 ఉపోదాతము 
యై 

నాయా వా్య్యాధులయం దువయోగించు. చికిత్చావిభానాదుల వివరించు 

భాగము బెహధథస్కంభము, ఈస్క_ం౦ధ త్రయమును వివరించుగ్శంథను 

ఆయుర్వేద మని యార్డ ర్ష సిద్ధాంతము, 

అందు వ్యాధి సూతువులను లక్షణములను వివరించుభాగమును 

నిదానశబ్దముచే వ్యవహరించిరి, మరియు, “నితరాం దీయతే (జన్య తే) 

"కారం “అ శనతిని దానం” అను వ్యుత్పత్తి ల్ చేత వ్యాధుల గల్లించు 

విస ్ఫ్థాహారవిహారాదు లగు కారణము లెల్ల నిదానశబ్దముచే గ్రహింప 

బడును, “నిశ్చిత్య దియలే(వ ప్రతిపాద్య లే వ్యాధి! అనేనేతి_నిదానమ్” 

అను న్రష్ణత్చ_క్తిచేత “ఈవ్యాధి యాకారణనులచేత నీరీతిగ జనించి 

యిట్టి లతుణముల గల్టీయున్నది” అని నిర్ణయించుటకు సాధనభూతము 

లన్నియు నిదానశబ్దవాచ్యము లగును, అయ్యవి నిదాన - వూర్వరూవ - 

రూప-ఉపశయ -సంప్రాప్తులగును, అట్టి నిడానాదులచే వ్యాధి యియ్యది 

యని స్వరూపము పూర్తిగ 'దెలిసినను దానిసాథా్యఒసాధ్యపరిజ్ఞానము 

నెరుంగక చికిత్స చేయ వలనువడదు; కావున అట్టినిర్ల యమున శ్రాన వ్యాధు 

లకు సంబంధించిన సరాపలకుణంబులును, ఉప ద్ర వంబులును, అరిష్ట 

(మరణసూచక) లతుణంబులును నిదానభాగమున వివరించుట యావశళ స్థ 

కము; కావున నిదాన - వూరషరూవ - రూవ - ఉవళశయ - సంస్రాస్తులను, 

ఉపద్ర్రవ - అరిష్ట - వ్యాధిలకుణములను వివరించి ఇెప్పునట్ట భాగము 

నిదాన మని యాయు్వేదాచార్యులయభిమతము, ఈయుద్దేశ ముచేతనే 

యీసంగ్రవా కారుడు గ గృంఛారంభ మున “సోప ద్ర వాఒరిసని దానలిద్దో 

నిబధ్య తే రోగవినిళ యమ్” అని ప్రతిజ్ఞ చేసెను. వరీకావూ gs 

ముగ రోగముల తొ లుతే నిశ్చయించియే వకిత్వచేయవ లెను, ఈవిషయ 

మునే “రేోగమూాడా ' పరీతేత తతోఒన _న్షరమావధథమ్,” (చ నూ 

అ, ౨౧) అని చరశాశణార్యు లువబేళించిరి. 

అట్టి రోగనిశ్చయరూవమైన నిదానభాగమును ఆయాకంత్ర త్ర 

కారులగు ఆత్రే య-చరక-సుశ్రు తాది బుషివుంగ వులు వారివారిసుహిలా, 
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శృంథములయందు నిదానస్థానమున వివరించి చెప్పిరి; కాని వానినన్నింటి 

నొక్కప్రకరణముననే చెప్పక కొన్నిరోగముల _ నిదానస్థానమునను, 
కొన్ని టిని చికిత్సయందును, కొన్నిటిని ఉ_త్తరతంత్రము మున్నగుప్రకర 

ణాంతరములయందును నిరూపించి చెప్పిరి, చానంచజేసి యాయాతం త్ 

ములను సాంతేముగ జదివినగాని రోగములయన్నింటి నిదానములను 

చెలియ వలనువడదు, అందును కొన్ని తంత్రములయందు కొన్ని నిదాన 

ములు కానరావు, తంత్రముల నన్నింటిని వరిశీలించిన గాని ఫూర్జిగ 
రోగముల నన్నింటి నిశ్చయింవ వలను పడదు, 

అట్ట్రకస్ట్రముల తొ లగించుటవై మాధవకరు డను విద్భదై. ఏద్య 

వరుడు ఆయాతం త్ర ములయందు గల రోగనిజానముల నన్నింటిని 

సంగ్రహించి యనేక గ్రంథముల జదువు వ్రయానము లేక ఒక గృంథము 

'జోత్తనే నిదానముల నన్నింటిని సులభముగ తెలిసికొన వలనువడునట్లు 

బెక్కె_డ జేర్సి, యా గ్ర ంథము తనవేర వెలయునట్లు మాధవనిడాన మను 

నీ గ్రంథమును రచించెను. -ఈవిషయమునే యీగ గ్రంథ కారుడు కంఠో 
ల నిట్లు తెలివెను, “నానాతంత్రవిహీనానాం భిషజామల్చ మేధసామ్, 

సుఖం విజ్ఞాతు మూతజ్కమయ మేవ భవిమవ్వతి, "ఈవాక్యముచేత ననేక 

తంత్ర, ముల జదువనేరని వె వై ద్యవరులకు అన్నిరోగములను ' సులభముగ 
నెరుగ నగ గ్రంథము సాహాయ్యకరనుగు నని స్పష్ట్రముగ కలి నిడి. అట్టి 

సౌలభ్యముసు గమనించియే “నిదానే మాధవశే నష్ట అని యి 

గ్రంథమును శ్రూచీనులు మిక్కిలి కొనియాడిరి, 

మరియు నియ్యది సంగ్రహరూవమైన గ్రంథము, చరక . స్కుళ్తు, 

తావి సంహితలయందలి కోకములనే యేక్సరిచి ప యొక్కె.డ గూర్చి గ్ర 
చాసముగ రచింపబడినది, ఈవిషయమునే గ్రంథకర్త 'నానామునీసాం 
'ఫషైరదానీం సమాసతేః, ... . -నిబధ్య తే హోనవినిళ ఏ యాఒయమ్” 
అని = '్రంథోవక్రమంబునను; “సుభాషితం యత్ర యదన్దీ కిబ్చిత్ 
తక్సర్ళ' జేకీక్ళతనుత్ర యక్నాత్, వినిశ్చయే భర్వరుజాం నరాణాం 
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శ్రీమాధ వేనేన్టుకరాత్త జేని” అని గ్రంథాంతమునను స్పష్టముగ జెప్పెను 
బిందు చరక-స్ముక్రు త-వి బేహ-వాగ్భటాదితం త్రములయందలి వచనము 
లున్నను వాగ్భటవచనములే విశేషముగ గన్పట్టుచున్న వి, 

లట 

ఈగ ంథమున నథ్యాయములకు బదులు నాయారోగముల 
"వేరిట జ్వరనీదానము, అతిసారనిడానము మున్నగు సాంశేతికవదముల 
చేతనే ఆయా సృకరణములు విభజింపబడినవి, అందు మొదటి పృకరణము 
వంచనిదానలతమేణము. ఇందు నిదానవదవాచ్యములగు నిదాన _ వూర 
రూప - రూన _ ఉవశయ _ సంవాన్తు లైదిటికిని వేరువేరు లక్షణములు 
వివరింపాడినవి, ఈ నిదానాదివంచకమును జ రావరోగము లన్ని టి 
యందును రోగముల గు _ర్లింవ సాథనము'లై సామాన్యముగ నుండును 
కావున వ్యావక మైనది, కావ్రననే వాగ్భటాచారుర్టులు “అథాత స్స / 
రోగనిదానం వ్యాఖ్యాసా్యామః” అని యువక్తమించి తొలుత వంచ 
నిదానలవేణముల వివరించెను. చరకాదులును రోగసామాన్యముగ్మ 
నుండు నిదడానాదిపంచకమును తొలుత వివరించి తక్కినరోగముల వరు ॥ 
నగ వివరించిరి, 

-ఈ గ్ర ౦థక_ర్తయగు మాధవకరునికాలము నివాసస్థలము మున్నగ్గు 
చారిత్రకవిషయములను చర్చించి నిర్ణయించుట చరిత్రకారుల వని మని 
తలంచి యట్టివిచారము మానితిని, అయినను ఈవూధవకరుడు వేదము 
లకు భాహ్యములరచించిన వీద్యార ణ్యాపరనామకవమూాధవాచార్యు లకన్న 
నితరుడని చరి త్ర కారుల విమర్శనలచే నిర్ధయింవదగియున్న ది, మరియ 
మాధవాచార్యుల నుద్దేశించి వరాశరమాధవీయము పీకికయం డక, సిన 

చ 

దరాొ,” ఈవాక్యములబట్టి వేదభావ్య వ్ర జేతయగు మాధజాణార్యులు Se 
శ మాయణపుత్రు డనియు నివిమున్న గువిషయములు స్ఫుటముగ జెభియు | 



ఉపోచదాత ము / థు 

చున్నవి. నిదానక్ర్తయగు మాధవకరుడు “నీ శ్రిమాధవే నేందుకరాత్త 
చేని” అని తన గ గ్రంథముననే తాను వందుకరుని క వులు తుడని స్ఫుటముగ 
చెలిియన్నాడు. కావున నీమాధవకరుడు చేనభామ్యక _ర్హృయగు 
మ్ "ధబాచార్యులకు భిన్ను డనునంశము నిరి్భ బాదము. మరియు ఉత్తర 

హిందూసజ్ఞానమున నామాంతమునందు “కర్” అని వేర్చుట వప్రాయిక 

ముగ నలవాటులో నున్నది, వీరితేండ్రి వేరు “ఇందుకరి అనియు, వీరి 
చేరు *మూధవకరి అనియు “కరి” శబ్దము నామాంతమున నుండుటం 
బట్టిమాడ నెొ_త్తరావాడనిమా త త్ర... మరాహీింపదగియున్న ది, 

అట్టి యోూమాధవనిదాననునకు అనేకులు సంస్కృత వ్యాఖ్యాన 
ములు రచించిరి, అందు శ్రీవిజయరత్షీతవిరచిత మధుకోళం బను 
క. వాచస్పతి వై ద్యవరచిత ఆతంకదర్చణవ్యాఖ్యయు సుప 

లీ 
గ గానంబడు చున్న వి, -ఈవా వలా ర్థినము లచేత నం స్కృతే 

భా పాభిజ్ఞ కేకీకీజకా కా త్ర ము నిదానభాగమును సులభముగ చెలిసీకొను 
టకు సౌకర్యముగా నున్నది. కాని కేవల మాం ధ్ర భాహాభిజ్ఞులకు చెలి 
యుట కష ప్రనాథధ్యము 

అట్టలోసమును నివ_రివరచుటశై నేను ఆంధ్రృలోకమునకు 
సుబోధమగునట్లు తేట తెల్ల మగు నాంధ్ర భావే నీవాస్టఖ్య్యానమును 
రచించినాడ, అయ్యుది మధుకోశ ఆతం. దర్చణముల వ్రాయికముగ 
ననుకరించియుండును, నందరా ఖనుసారముగ చరక-నుళు శ్రుత-వాగ్భటాది 
వాక్యముల ననువదించి వరస్పర భేదముల నిరూవీంచుచు వివరించబడినది, 
ఇది యాంధ్ర, లోకమునకు చాలగ నువకరించు నని నాయుచ్దేశను, 

నే నవ్యాఖ్య రచించుటకు ఆంధ భాషాఖిమానులును, గృంథో 
ద్ధారకులును, దిగంతరవ్యా ప్ప వకీ ర్సిముంతులును, పరోవకారవళామమణు 
పమ శ్రీ వావిళ్ల రామస్వామిశ్యాస్త్రేసువుత్రు తులును నగు ట్ర హా శ్రీ 

ప్రమతి చేంకయేళ్వరశా స్త సులుగారు నాకు ౌంతోపి కము నన్న గు 
తకగువసతుల గల్బించి పోత్సహించుటయేగాక ముద్రణాదివ్యయ .. 
ప యానముల నరకునే శయ ము ది ంవీంచి లోకో వకారో 'మొనక్తిల్మ్లై! al 



8 ఉపోచాతము 
ఖు 

ఈవ్యాఖ్య్యయందు త్రమవ్రమాడాదులచే నెచ్చటనై న లోపమున్న చో 

పండితవరేణ్యులు నాకు బెల్పి నావలననే సవరింవజేయ బ్రా ర్థించెద, 

వదివరలో చరకసంహితే _ వాగ్ళటము - గదని గ హాము - రావణ 

కుమారతం త్రము _ భేషజకల్చ్పము - చక్రదల్త్ - కార్భధరకృతే త్రిశతి _ 

రాజమారాండము. - విషవై ద్య చింతామణి - శార్జభరసంహితే - బసవ 
OO 

రాజీయము - వైద్యశతన్లో'కి - రనప్రదీపిక - నాడీజ్ఞానము - వస్తుగుణ 
అ ~ ke మహోదధి - చారుచర్య - ఇలాజుల్ గుర్భా - సుశ్రుతము - వైద్య 

చింతామణి మున్నగు వైద్య గ్రంథముల శ్రీవావిళ్ల వారు ప్రకటించి 

యున్నారు: 

మరియు ననేకసంస్కృ తాం ధ, గృంథముల ముద్రింవీంచి లోకము 
ల 

నకు ప్రచార మొవరించి సారస్వతమునెల్ల నుస్ధరింప బద్ధవీఘయులగు ఫ్థీ 
il 

వావిళ్ల చేంక కేశ్వర శాస్త్రి గారికి ఆయురాధోగస్థి భాగ్యుముల నొన 

గవార్చి తగు పోత్సావామును వరవుకారుణికుండగు శ్రుయఃవతి 

గలిగించుగాక ! 

ఇట్టు విన్నవించు, పండిత పాద సేవకుడు, 

పండిత నుదురుపాటి విశ్షనాథశాస్త్రీ, 

వ్యాఖ్యానక ర్త 

పై * కీ నుదురుపాటి విశ్వనాథశా స్త్రీ గారు నుక్టుతసంహిత భూ ర్తియగుటకు 
ఫూర్వ మే మరణించినందులకు విణారవడుచున్నాము, ఇట్లు, 

బబ కాశకుల్ము 
స్త్ kal 



విషయాను కృమణక 

ark la 
Heer = 

ప) భశ 

విషయము. పుట, | విషయము. పుట, 
౧, వష్బులశ్ణనిదానమ్ కఫజరరల క్ష ఆము 88 

వ్యాఖ్యాన ప్రారంభము [| వాతపీ త్తజ్వరలత్ ణము 84 

ఖ్ఞన్తుబంధచరుష్టచుము , __ రీ | చాతక ఫజ్యరలథ ణము 33 
(గ్రంథ ప్రాశ్శష్హ్యము స్... ౪ | విత్తశఫజ్వరలమీణము 85 
వ్యాథినిదెలుపునుపాయములం “ర్ట ఢీ సన్నిపాళజ్వరలత్ ణము ॥ 

నిదానలతణము . ' కీళ్ళ పాఠజ్వ రాసాధ్యలడ ణము ర 

ఖ్రూర్వరూవలక్షణము 18 | నన్నీ సాతజరమునక కాలనియమను శ 
రూవలత్షణము త్త నన్ని పొతజ్వరోవ్మడ్క్యవము (7 
ఉవశయలవీ జము 15 | అభీ న్యానలత్ ఆ ను శీర్ 
అనువశయలత్ ణము 19 | ఆరంళుజ్వరలతుణము 46 

అసల. ౫» | అగంతుజ్వరమునకు వ్ర ల్యేకలమణము 
ఆ” 20. ఆగంతుజ్వరములయందు దోననుబం . 

బికల్పలత్ణము | | "ఇథము భీ? 
సాథాన్యలక్షణమం 21 విషమజ్వరసం ప్రా ఫ్రీ శర 
బలాబలలత్ష ణము 22 | విషమజ్వర భేదములు ౯ 
కాలనిర్ర యచు 1 | నలితకజంరనంసపా వీ 9 
he en 28 సంతతబ్యరలటే నను . 0) 
చరకో క్షనిదొనము 2రీ | సతతకజ్వరలక్షణము థ్] 
రోగము రోగా న్లరమును కల్లించు అశ్ల్యద్యును-లట ణము 1 
. కనుము 26 క్శతీ యకచతుర్గక ములలక్ ఆములు 13 
‘ ౨. జ్వరనిచానమ్ "ముతా న్రరమున" విషమజ్వరలతణము 2 
జ్వరము యొక్క ప్రాగుత్పత్తియు, కృతీయకజ్వర భేదము 13 

-భీదంబులును *ో 28 , చతుర్థశజ్వర భేదములు రశ 
జ్య్ఞరసంప్రా పీ షీ 99 చతుర్ధకవివర్యయల క్షు ణము ర్? 

" జ్యరసామోన్యలత ణము 30 వోరలలా నక జ్వరలక్ష ణమ న్ ర 
*జ్యరసామాన్యపూర్వరూవము నా. (వ్ర లేవకజ్వరము న్ 
జ్వరనిశేవపూర్వరాపములం క మరికొన్ని విషమజ్వరములు 
వాకజ్వరల క ణన 81 | చావహావూర్వ- కథ ర్వజ్వరలకణనలురీ 0 
పీ క్రద్వెరలతణము 32 రసగ కజ్యరము 
త! B 



10 విషయాను క్రృమణిక 

విషయము, పుట. | విషయము, ఫుట' 
ర_క్షగతజ్వరము 62 | ప్రవాహిశా భేదములు, లక్షణములు 62 
మాంనగ తజ్వరము ౫» | అతిసారనివృ త్తిలక్షణము ,3 

మే దోగ తజ్యరము ౫ | జషరాలిసారలత్ ణము 88 

అస్థిగతజ్వరము 68 ర గ గ్రహణీనిడానమ్ 

మజ్జగ తజ్వరము » (గ గృహాణీరోగనరప్రా క వి రిషీ 
శుక్ర,గ తజ్వరము 3) గ హోజాణీసామాన'ప గ్థిరెతణము 9 
ధఛాతుగతజ్వరములలో సాథ్యా వ్ల గ్రవాణీవూర్వరావము 8ఫ్ 

సాధ్యములు రశ జ్యా వాతికగ గ్రవాణీసంప్రా 'పిలమ్ష ణము x) 
జ్వరమునకు సౌక్ళత వై కృత భేదములు 19 (ల శ్రజ x గోవాణీలక్ష ణము ౪7 
హ్రోకృతజ్వరక్స త్రి కనుము 6ర్ కష గీ క్షణము 
రోత నజ రలతణము 66 pay ప్రచ సన్ని పాతృగ, గ వాణీలతణము 86 
బహి ర్వేగజ్వరలక్ష ణము సంగ గ్రవాఘటేయ న శతళచవాణీలతణములు 9 
ఆమజ్వరలక్షణము 67 అసాహ్య్యంవాజీయనము 89 
వచ్యమానజ్వరలక్ష జము 69 5. అరో?నిదానక్ 

పక్వజ్వరలత్ ణము ” | అర్నోరోగనం ఇ 00 

అసాధ్యజ్వరలక్ష ఇములు 70 Ben ఎ) pen జ్వరము పదుచునమయమున గల్లు వాతా ర్యోనిణాన me a 

. లశణములు 78 వ శ్రార్నోసిదానము 

జ్వారవిము కలశ ణములు ,, |రఫళారోనిదానము 
| ద్యంద్వజనన్ని పాత జారోోనిదానము 98 

cm అతినారనిదానమ్్. - | ఫూకాక్ళోలక్షణము 04 

ఆతిసారనంస్రా క్షీ ' పా 78 పితారోలక్ ణము 95 
ఆతిసారప్రూర్యోరాపమ 7 | 77 కఫ జార్మోలతు ణము 9 

పొాతాతిసారలక్షణము 76 సాన్ని పాతి కార్భోలక ణము 96 
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స స్యానమూర్భృలకు వరస్పర భేదము 190. ఊన్మాదసామాన్యసంప్రా క్ల సి 205 
సన్యాసలతణయు' 9) ఉన్గాదసామాన్యరూమము a గ "2 Sn ఖే 



14 

ఏనయము. పుట. 

చారికోనాదనిదాన-నంసౌ పి-లమ్ణ 
ఆశీ ఘంటం 

ములు POE) 

సె త్రికోనాదనిదాన-నంస్రా స్పీలక్షణ 

ములు 906 

కఫజో నాదలతుణము 9207 

సన్ని పాతజో నాదనిదాన-సం ప్రా ప్రి 

లతణములు 9 

శోకబో నాదనిదాన-సం ప్రా ప్తీ-లకణ 

ములు 908 

విషజో నాదలతుణము శ 

అసాధ్య న్థాదలమ్ణము 209 

భూతో నాద సామాన్యలకు ణము 9 

దేవ గ వరో న్థాదలమణము 1 

అసురగ, రోగ వనోనాదము 210 

గన్ధర్వ “మ్ల వనోసాదల క్షణము 9 

యత గ ట్రోవో న్తైదలతణము 911 

పితృ (వలో సాదలకు ణము 9) 

నాగ గ వరే నాదలక్షణము 9) 

రాక్షస గ వే న్తాదలత ణము 912 

విశాచగ, గ నోవో స్లోదలక్షణము 99 

గ వాయల అసాధ్యలమణము 218 

వాదన గ వాములావహించుకాలము 014 

ఆవహించన గ, గ భాములు కనబడనికారణ 

ములు 

౨౧. అవపారనిదానమ్ 
శి 

అవస్తారసంచ్రా పీ ప్పి 

అపస్తోరసామన్యలక్షణము 

అపస్తారపూర్వరూవము 

వా శాపస్తారలకుణమ 

శ్తాపస్తారలతణము 

పంచిన యపస్తారల క ణము 

సౌన్ని పాతి కాపస్తారలక్ష ణము 

అవస్తార ప్రకోపకాలనియమము 

క్ 

216 

917 

ep 

7 

218 

” 

| విషయము, 

వివయాను క మణీశ 
కా, 

పుట. 
౨. వాతేవ్యాధినిదానను 

219 
990 

వాత వ్యాధినిదానన ౦ప్రాప్మలం 

వాత వ్యాధిఫూర్యరావము 

వాతవ్యాధిస్వరాూపము 

కోస్టగతవాతలమీణము 

సర్వాజ్దగత వొాతలతణము 

గుదగతవాతలవ ఆము 

ఆమాశయగతచవాతలతు జము 

వక్వాశయగత వాతలతుణము 

శోత్రాదీన్దియగశవాశలట్షణము 
తప్పగ్గత చాతలక్ణాము 

ర క్షధాతుగతనవాతలత ణము 09 

మాంస మేదోగత వాతలత ణము 

అస్థి మజ్జుగత వాతల మీణము 

శు (క ౫ శవాశల క్షణము 

సిర యర వాతల కణము 5) 

స్నాయుసంధిగతవాతలతు ణము బటర్ 

వంచవిధ చాత భేదములు న్ 

పి త్తావృత-కఫాపవృత ప్రాణ వాళలత,ణము,; 

శఫ్టపి శ్ర శేములతోయాడ్స యుందాన వాత 

22h 

ర్ి 

లతుణము 226 
పీ త్రకఫములతోయసాడీన సమానవాశ 

లక్షణము 1) 

సి త్తకఫములతోలహాడిన యసపానచాత 
లక్షణము స 

పీ త్రకఫ్రములతోోగూడినవ్యానభాత » 

అహపేవకవాతలతమ గాము 227 

అపకం తృశవాళలత ణము 1 

అవతానకవాఠతలతుణము 9 

దంజావ తానకలత౫ణము ల్తల గ్ర 

ధను_స్తమృ వాత లత ణము 9) 

అంతరాయామలవ్ణము 0) 

చాహ్య్ఫాయామలతీ ఆము 229 

అభిఘాఠజ ఆశేవకవాతవ్యాధి 260 



విషయము. 
అసాధ్యా కే పకలతణము 

వీకాజ్దనర్యా బ్ఞవాతల కణము 

నకాంగ వాత సాధ్యా సాధ్యలకణములు232 

ఆర్షి తవాతలతణము క 

ఆర్డి తవా తాసాధ్యలవమణములు 2 రష 

అకేవకాదివాతశముల వేగ కాలనియమము,, 

హనుగ్కవావాళలతీణము 

మన్య్యా_స్తమృ చాతలక్ ణము 

జివ్వ స్తంభ వాతలశ్ష ణము 

వీరా గ వావాతలత ణము 

నృధ పేవాతలకణము 

గృధసీ వాతవెేేషలత్షణములు 

విశ్వచీ వాళలక్షణము 

శోష్ణుకశీర్ష లక్షణము 

ఖంజ-వంగ వాతలత ణము 

కలాయఖంవవొతలవ ణము 

వాతకంటకచాతల కణము 

పాదదావాలశణము 

పాదవార్ష వాతము 

ఆఅంసకోమావబాహుకచాతలత్ణము , 

మూక -మిని న-గద్దద వాతల'కణములు 9) 

తూనీవాతలతణము 989 

పృలీతూనీ వాశలత్షణము న 

ఆధాన ప్ర త్యాధ్శానవాశలవ్ష౯కాము 

అష్టీలా వాశలత్షణము 

బఫర్ 

33 

౨56 

5) 

287 

శి 

288 

5) 

5 

20 

$9 
కంవవాత. ఖలీష వాతల కణములు 
అనుక వాత వ్యాధినిర్ణ యము 0) 
వాత వ్యాధిసాధ్యాసాధ్యనిర్ణ యము 24] 

వాత వ్యాభ్యుషదృవములు 

౨౩. వాతర_క్షనిదానమ్ 

వాతరక్తముజని-చుటకుకారణ ములు 248 

3) 

వాతర_క్తసంప్రా ప్రీ 2 dh 
వాతరక్తవ్రార్వరూవము 2 4 ఫ్ర 
వాతాధికవాతర క్షలత్ ణము 264 

ఉఊపద్రృవముల'చే వా తరాళ్లా స్థాన శ్ర ము; ర ల్ల 

(౨౦, 'టోరు_స్తమ్భ జౌ 

ఊరు న్తమృ కారణము సంప్రా,ప్తి 950 

ఊరు _స్పంభప్రా (స్ఫూపొదులు 251 

ఊరు_నంభసాభ్యా సాధ్యనిర్ణయము 2ఛ2 

౨ ఆవమువాతనిదానమ్ 

ఆనుచాతము జనించుటకు కారణము, 

సంపా ప్రీ నల 

అఆమవాతసొమాన్యులవీణ ములు టి గ్రల్వ 

అమవాళనస్వరూవము, డొషదృవములు 9 

ఆమవాతవిెేేషలమ్ష ణము టర గ్ర 

ఆమ వాక సాధ్యాఇఒసాధ్యల క్షణాములు ,, 

౨౬ కూలపరిణామకూలాన్న దృవ 
కూూలనిదానమ్ 

శరాల భేదములు 2856 
వాతికళూల-నిదానలత్ ఇములం ట్ర్ ౯ 

పీ త్తజళూలనిదానలవ్ ణములు ౨56 

కఫజశరూాల-నిదానలత్షు ణములం 959 

సాన్ని పాలి తకూల-నిదానల కణములం2 6 0 

ఆమజళూలల కు ణము 

261 దిషదోవజశలల క్షణము 

ళూలవ్యాధిసాధ్యాసా ధ్యల కణములు క 

వరిణామశూలసామాన్యుల క్ జము ఫి 

వాతజవరిణామళూ లలత ణము 262 
వి ళ్తజవరిణామళూలలవ ణము 9268 

కఫజపరిణామళూలలశ్ు ణము 5 

సంసర్హ జవరిణామళూలల త ణము న 

yy అన్నద దశరాలలత్ ణము 
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విషయము, 
౨౦, ఉదావకానాహనిచానమ్ 

ఉఊదావ ర్త కారణములు లెగ్రిర్ర 
వాతనిరోధజో దావ ర్రలత్కటము 5 
పురీషనిరోధజో'చావ ర్రలతణము 266 
మూ శ నిరోధజో దావ_గ్రలమీణము 
జృంభాొనిరో ధజోదావ_ర్హము 
ఆ శునిరో ధజో దావర్హము 3 

తుమునిరోధిం చుటచేగల్లునుదావర్హం 267 

ఉద్దారనిరోధజో దావ రము 

ఛర్షి నిరోధజో దావ ర్తలత్షణము 

శు క్రనిరోధజోచావ రలటణము 

తుత్తునునిరోధించుట చేవ నయుదా 

వర్తము 265 
చప్పిని నిరోధించుట వేగల్దునుదావ_ర్హము 09 

శ్వానని దల నిరోధిం చుటవేనై నయుదా 

వర్తము ' 

థ్ 

» 

ఫస్ 

9) 

9) 

వాత పృకోపమునగల్లినయుదన ర్రము2 69 

ఆనావాలత్ ణము 33 

అమజన్యానావాలక్షణము 270 

పురీషజన్యావాల త ణము 5» 

౨౮, గుల్ల నిదానమ్ 

గుల్మము జనించుటకుకారణములు ౪21. 

గంల్లముయుక్క_రూవము 03 

గుల వ్యాధి భేదములు 972 

గల 'వ్యాధిపూర్టయూా వము 978 

గుల సామాన్యరూ పము 9 

వాతలికగల్శము జనించుటకు కారణములు, 

వాలికగుల్ల లకీ ణము PE: 

వె త్రికగల కారణములు 97న 

వె త్రికగల లశుణ ములు 

కఫజసాన్ని పాతిక గుల్మ కారణములు 

3) 

ఫ్ర 

కఫజగు ల లక్షణము 276 
జాకీ ణో 

నంసర్ల జగుల్మ లత ణ ములు 90 

సాన్ని పాతిక గుల లహీణము 77 
an 

విషయానుకృమణిక 

పుట. వినయము. ఫట, 
రృక్టగుల నిదాననం పాపలు 9977 

రక్తగుల్భలతీణములు 978 

గులా సాధ్యల త్ ణఆ ములు 280 

౨౯, పృాద్రోగనిదానమ్ 

న్భాదో,గసంప్రా పీ 281] 
వాతజనాద్భో గలక్షణము 0 

వె త్తికన్ఫా దోగలక్షణము 99 

కఫజనా ద్రోగలతణము 9 

సాన్ని పాలిక, క్రి మిజవ్భాద్రాగలమీణము 9 

వా దో,గోవ ద వములం 988 

530. మ 0 మూ త్ర కృచ్చ్రని దానమ్ 

మూ శ్రకృచ్చ + కారణములు, సంఖ్య 2 84 
మూత కృచ్చ)సంప్రా ప్రి » 
వాతాదిజనితమూ శ కృచ లత గాం 285 

శల న్రజిమూూ తే కృచ భల చ్రాము 0) 

అశ రీజమూ క కృచ్చ లశ ఇమం 09 

అశ రీశర్క_రల భేదము 257 

వం, మూ త్రాఘాతనిదానమ 

మూరాఘాత'కారణంబులు, సంసా క్షి రర 
చాకకుండలి కాలత ణము 1 

అష్టీలాలవ్ కాము 989 

వాతవ_స్టీలత్ ణము 00 

మూత్రాతీకలటణము 1 

మూ ల, జఠరము 17 

మూ,త్రర్సబ్దలతణము 990 

మూత తీయల ణము 9 

మ్మూత్సగంథిలతు ణము y 

మూత శుక లహిణము 991 
ల. డో 

స్థ వాతలకీ ఇ ము 15 

మూ త్రసాదలథీణాము 29% 

ఫ్ర విడ్యిఘారల& ణము 



విషయాను క్రమణిక 17 

విజయము. పుట. 

వ స్తికుండలి లత్ణము 992 

వ స్టీకండ లిసా భ్యాసాధ్యలత్షణములు2 98 

ఏ ఆళ్ళ దినిదానమ్ 

అశ శ, రీకారణములు-నంఖ్య 99h 

అత శరీస సమ్వా ప్రీ వీ 9 

ఆశ శ రీవూర్వరూదము 295 

అశ శ రీసామాన్య లశణములు 

వాతేజాళ్ళ రీ లతమణము 9296 

ష్స్ త్తజాశ్ళ న లశ్షణము 

కఫజాశ రీ లవణము 

బాలురకు జనించు అశ్మ రీసణము 9 

శుక్రాశ ర్రీ లక్షణము 997 
uy pas 

శర్క_రా లశ్ణము 

అసాధ్యశ రాక రీలక్షణము 298 

ప్ర మేవాశారణిములు 999 
జాల అలి ఠి పు మేవాసంప్రాప్తి 

ప్ర మేవహాసాఛ్యాది విభాగము 800 
ప్రమేవాదోవదూవ్యు విభాగము 301 
వ, మేవాఫూర్వరూపములం 802 

క మేవాసామాన్య లహ ఆమం 

5) 

” 

క్ 

1. కఫజమేవాములు వది; అందుదక 

-మేవాము 808 

. ఇమ మేనా లక్షణము 

. సాంద్ర మేహ లత్ణము 

నురా మేహ లశ్షణము 

పప్ప మేవా అవ్ణము 

- శుక్ళమేవా లక్షణము 

= సీక తొ మేనా లతణము 

శె సవా లతణము 

. లాలా మేనా లత ణము 

పె త్రికమేవాము లాటు; అందు 

కూర మేనా లక్షణము 

0 

నలల రా కక్ — ఫై 

క్ 

ఫ్ 

= నీక మేవూ లత్ణము 304 

3 

” 

(0 
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12.1రి.నీల-కలమేనాలక్షణముపులి 0 ౫ 

14. వహారిద మేవా లత్షణము 1 
ల 

15. మాంజిష్ట మేహ లశ్షణము తి05 

16. రక్షమేవా లక్షణము 9 

17₹. వాత మేహములు నాల్లు; అందు 

వసా మేవాము $ 

15. మజ్జమేవా లమీణము 1 

19. మద్య మెహ లతణము 99 

90. వా స్టీమేనా లత ణము 19 

కఫజప్ర, మేవోవద్రృవములు 306 

పె త్తికోప్ర మేవోవద్ర వములు 99 

వాతిక ప్ర మేహోవ ద్ర వములు 13 

ప్ర మేహోసాధ్య లక్షణములు )9 

మరికొన్ని యసాధ్యలక్షణములు 807 
మధు మేహము జనించుటకు 

కారణము లతణములు 13 

మధు మేవా దై ్వ్వవిధ్యము 

మధు మేహ మనుటకు కారణము 805 

పీటికాశేదములు, వానికి కారణము ,; 

శరావికాది దశవిధ పిటికాలకణ 

ములు అందు శరావిక 810 

సర్ష పికాలత్ ణము 5) 

కచ్చపికా లతణము 93 

జాలిని లవణము 

వినతా లతృణము 81ll 

పులి ము పుత్రి ణీ లతణ 9) 

వునూరికా లక్షణము 9 

అలజీ లక్షణము 

విదారికావి దధి లత్షణములు 812 

వీటికలకు దోవసంబ=ధనిర్భ యము ఫ్ర 

విటికాసాధ్య లతణములు 818 

కా ల మేదోనిదానమ్ 

మేదోవృద్ధి కారణములు 819 
Ey మెవస్సృ సవ్ర 09 
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విషయాను క్రమణిక 

పుట, | విషయము. పుట 
మేదోవృద్ధి చేగల్లు నుష్బద్రవము  లీ1ఫ్| ఆగంతుకశోఫ లక్షణము 888 
మేదస్థ్రాసములు 316 విమజళోఫ లక్షణము 3884 
మేదో వృద్ధ 'చగల్లు నిశేషములం (ఫో ఫము జనించు శ్ మము 5) 
మేదోవృద్ది నీ రోగములుకల్లుక, మములీ 17 అసాధ్యకోఫ లటిసేము 5 
ధూల కాయ లత్ష ణము » |ఉవ (ద్ర పనులచే నసాధ్యశ్వ్వము కిర్ 

5౫ ఉదరనిదానమ్ు 

ఉదరవ్యాధికి "కారణములు 818 

ఉదరరోగనఎప్రా పి "3 

ఉదరవ్యాధిసామాన్యరూపము 319 
ఉదరవ్యాధి భేదము 3 
వాభికేోదర లక్షణము 320 

విత్రో దర లషణము 

కసోదర లక్షణము 

సన్ని పాత్ దర లత ణము 
న్స్ ప్ల హోదరయిక్ళ; స్రైాల్యుదరలవ్ష ణము 

ప్టీ వోదరమున దోవనంబంధము'చే 

గల్లు లక్షణములు 

బద్ధగుదోదర లక్షణము 

పరి సావ్యుదర లత రాము 

జలోదరసఎస్రా ప్రి లక్షణము §95 

సాధ్యాఒసాధ్య ఉబరనిర్హ్ణయము  రి2ర 
మరికొన్ని యసాధ్య లవత్షణములు ర27 

మరికొన్ని యసాధ్య లత్ష్సణములుం 9 

ఊవృద్రవములు, అసాధ్యత్వము 
. శోథనిదానమ్ 

శోథనంప్రా కి షి "భేదములు 829 

కోథవ్రూర్యోహపము 380 
శో ఫజనించుటకు కారణము 1) 

శోఫసామాన్యలక్షణములు 831 
వాతికకోఫ లక్షణము 

Lh) 

చె త్రికకోఫ లీ ణము 38% 

షీ కోస స లశ్న్షుణము న 
అధర 

డస్ట్ 4 నన్ని పూజు" నలి మ ములు 338 

కరన డసాధ్య లతీణము 1) 
మరికొన్ని సా ధ్యాసాధ్యలతవ ణములు 3836 

౩3౭, వృద్లినిడానమ్ 
య 

వృస్థిసఎవ్వాప్త్ క్స్ 

వృస్టకోనసంఖ్య 

తి త్రిహోమవృద్ది అతణములు 

ర భజ మేపో జవృద్ధి లవత్నణములు 

మూతే (శ్ర, జవృద్ధి లఖేణము 

ఆం న శ్రీ పవృద్ధి' లతణము 

అంటపృది స్ క క్రీంచుటవే గల్లు 

చొధలం 839 

ఆం కృ వృద్ధికసాధ్య లతణము నా 

3౮ గలగండ-గండవూలాఒవచీ 

గ్ర ౦థ్యర్చుద నిదానమ్ 

గలనండ సామాన్య లవణము 340 

గలగండసం ప్రా స్తీ న 

వాలెకగలగండ లక్షణము 

కఫజగలగండ లక్షణము 
మేదోజగలగండ లత ణము 

అసాభ్యగలగండ అత్షణము 

గండోమాలా లత అము 

అవచి లషణము 

అవ చిసాఛ్యాసాధ్యనిర్ల యను 

గ్గ CU పూ ప్రీ 

రల? 

క్ 

888 

గ్ 

తీ 1 

ఏపి 

%) 

Badd 

గ్ 

SLD 
న్లో ంథి లశ్ణము » 

816 
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సిరాజు గ ంథిలక్షణము 846 వృణకోఫ ఫవరిపాక భేదములు 859 
అఆర్బుదనం;ప్హా షీ 947 తహక్వకోధ లక్ష ణము 3 

అర్బుద భేదములు 848 వచ్యమాన వ,౯ళోఫ లక్షణములు 360 
రక్తార్చుదసం ప్రా పై లత్ణము 53 వక్యవృణకొోణ లతణము » 

మాంసార్చుద లత్నణము 849 | పక కౌొలనమున' దోష త్రయ ప్రకోవ 

అర్భుదసాథ్యాసాధ్యనిర్ణ యము 5 మునకు కారణములు 361 
ఆధ్యర్చుదద్విరర్బుద లక్షణములు లనీ 0 

అర్భ్బుదములు వకరములు కానందుకు 

కారణము 

ఏడా, న్ పదనిడానమ్ 

క్లీవదసం;ప్హా పీ 

వాళేజాదిశ్లీపద లక్షణము 

అసాధ్య శ్లీ వద లశ ణము 

క్లీవదమున కఫ స్రాథాన్యము 

శ్లీవదము జనించుబేశములు 

కొన్ని యసాభ్యక్ణివద లత్షణాములు 

రం. నిద ధినిడానమ్ 
ళ్ 

విద్రథిసంప్రా ్ రి 
విదృధిసంఖ్య- భేదములు 

వాతవిద్రథి లతీణము 3) 

వె త్రికవ్షిద్యధి లక్షణము ఏస్ ఓ 

కఫజవిద, దస ధి లమీణము 33 

విద దృధియందుడోవ భేదము చే స్రావ భేదం,, 

సన్న హెలికవిద ద ధిలతణముో 

ఆగంతుకనిద ధి పలక్షుణము 
ర _ర్హజవిద ద్రథి లశీణము 

అుకర్విడ థినంప్లా ప్తి వి స్థానములు 0 

అంతర్వి వ్రసిసామోన్యవిశేషలకణముకి ర్ం 

థీ 

లేర] 

తెక్2 

ee) 

కీ 

bp) 

రెనరి 
క్ ఫ్ 

విద ధిసాధ్యాసాధ న్చ్రనిచారము రన్ 7 
లో విద ధిసాభ్యాసాధ్యనిర్హ యము లెధర 

కొన్ని యసాధ్యలతణములం 

రం. వ్రణశోథనిదానమ్, 
ఇల్ 

రత? 

3) 

(వ ధసంప్రా ప్రీసంఖ్య 
| 

| 
తినీ? 

ఏకత మూ 

| 

చీమును వెడలించనియెడ నల్లుదోషములిరీ 2 
టో కే గ సక్వాపక్వ జ్ఞా నావశ్యకత 

రోం, శారీర న్రణనిదానమ్ 

1 

వాలికవృణ లయేణము 55 

వె త్తికవ,ణ లక్షణము 3 
లి జ గడ్ 

శ్రేష్మీకద్రణ లత్నణము 361 

రక్తజ-నంసర్ల-సన్ని పాఠ వ ఇలక్ ణము 1 

దుష్ట్రవ,ణ లక్షణములు 365 

శుద్ధవృణ లత ణము 7 

ను చుండు వృణనులయొక్క_లమీణము,, 

మానిన వృణముయొక్క అచణము ,, 

కష్టసాధ్యవ, వ ణములు ౨66 

స్రావ భేదమే సాధ్యాఇఒ సాధ్యశ్వము ౫ 

గౌపదవిశేషము చే నసాధ్యళ్వము ం) 

కొన్ని యసాధ్యవ్రణ లత్నణములు తీరి? 

ర, సదో్య వ్ర, వణ నిజానమ్ 

సదో్యో వ్ర? వళాస ౫ ప్రా ప్ వా ని శదములును8 6 8 

ఛిన్న వ్ర, వణ లజ్ోణము 

ఖ్న్న “నకణము 

భిన్న వ,ణాసామాన్య లక్షణాము 

భిన్న వ కావికేష లక్షణములు 
విద్దసృణ లశ ణము 

తత వణ లత ణము 

పీచ్చిత వణ లమణము 

ఘ్ఫృుష్ట అతణము 

5) 

309 

370 

\4 

971 
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శల్యముతోసాడిన ప్రణ లక్షణము 8౯1 

కోస్ట, భేదము 0) 
కోన్ట శోదమునం దసాధ్య లత ణములుతి 7 2 

మర్శతతసామాన్య లతణము 

సిరావిద్ధ లతణము 

స్సాయువిద్ధ లక్షణములు 

సంధిఠళ లత్షణము 

అస్థివిద్ధ లతణము 

పేరాదిమర్హ విద్ధ లశ ణము 

9) 

878 

37 

లె7ర్ వ ౫ోవద వములు 
యం ల 

ర. భగ్ననిదానమ్ 

భగ్న భేదములు 376 
సంధిభగ్న సామాన్య లశ ణములం » 

ఊత్పిష్టూదిఛన్న విశేష లతణములు 9 

577 కాండ భగ్న భేదములు 

కాండ భగ్న సామాన్య లతణములు 876 

కాండభగ్నవెేేష లవణము 379 

కృచ్చ)సాధ్యభగ్న లక్షణములు 

భగ్నా సాధ్య లత ణము 

మరికొన్ని యనాధ్య లశ ణములు 

విన్యాస భేజముచే నసాధ్యళష్టము 

అస్థినిశేషమ లగల్లం భగ్న భేదములు 

నో, నాడీ వ్రణనిదానమ్ 

(కి 

5) 

380 
y! 

నాడీ వృణసంచ్రా్ట్రి తిర] 

చాడ్మీవృణ ఛేదములు 39 

చాతికనాడ్మీవృణ అత్షణము 382 

సె త్తికనాడీవ్యణము క 

కఫజనాడీవ,ణ లక్షణము $0 
న్ 

సాన్ని పౌతికచాడీ వణ లక్షణము 889 

శల్వజనాడీవ,ణ లక్షణము 33 

సాధ్యాసాధ్యనాడీవ,ణ లతణము ,;, 

'ర౬ భగందరనిదానమ్ 
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“నేప్టలాలత ణము 

సాన్ని పాతిక యోనివ్యాపత్తులు వదు, 

అందు పుజ్జినిలమణము 

అండ లీలక్షణము 

మవోయోనిసూ చీముఖాలకత్ష ణము 

సర్వ జాలత్ష ణము 

అసాధ్యయోనివ్యాపత్తులు 

వ్ 

93 

త్ర్72 

శి ఏ 

న్ 79 

9 

౬౩, యోనికందనిదానమ్ 

యోనికందము కలుటకు కారణములు 

సంప్రా ప్రియు 

వాతికాదియోనికందలతు ణము 

57h 

2 

అల, మూథగర్భనిడానమ్ 

గర్భ పాత కారణములు 575 

గర్భ పాతగర్భ స్తావకాలము 53 

గర్భ పాళమూథగ ర్భృముల స్వరూవ 

"భేదము 576 

5 విధములగు మూఢగర్భగతి భేదములు 0) 

మతాంతరమున' నాల్దువిధములై న 

మూథగర్భగతి ఛేదములం ర్ 77 

అసాభ్యమూథగర్భము థ్78 

మృతగర్భలత ణము 9) 

గర్భమునకువ్యాపత్తుగల్లుటకు కారణ ముల్పు, 

మూఢగర్భాసాధ్యలమీణములం S79 

మక్క-_ల్లలత ణము 95 

= నూతికారోగనిదానమ్ 

నూతికారోగసామాన్యలతీ ణము 50] 

నూతికారోగ వెశేషలతణములు 1 

అ 

_స్తనరోగసంప్రా క్షి లక్షణములు  గ్రర్రి2 
౬౭, సృన్యదుస్టినిడానమ్ 

అరి రు 
_స్తన్యన్వరూవ 558 
_స్తనృ్యమువెడుటకు కారణములు _ శ్రీర్రిత్తు 
వా తాదిదుష్ట్ర స్తన్యలత్న రాము 5” 

అదుష్ట స్తన్యలత ణము ల్రిర్ 
౬౮. బాలరోగనిచానమ్ 

వాళేదుస్త_స్తన్య పౌనమునగల్లురోగము రరి 6 
విక్తేదుష్ట్ర_స్తర్య పానమునగల్లురో నములు 9) 

కఫదుష్ట్ర స్తన్య పానమునగల్లురోగము ర్రి₹ 
ద్విదోవ తి, దోవములచే దుష్ట స్తన్య 

'పొనమునగల్టు రోగములు "9 

శిశువురో గములను తెలిసికొనునుపొయమ్బు, 
కోస్టోదులరోగముల గమనించువిధము ,, 
కుకాణకల ఈ రాము ర్రిరి 

పారిగర్భికలమీణము 589 
ఆాలుకంటకలమ్ ణము, వినర్పలక్షణము ,, 

చాలురకు జనిం చు జ్వరాదిరోగములువ్ 90 
చాలగ్సవానామాన్యలత్ష ణము 89 

చాల వావిశేషలత ణము 591 
స్క_నస్దావస్తారలశు ణము 599 

శకునిగ హలత్షణము sy 

చేవతీ గృవాలకణము 98 

పూతన్యాగృహలజణము 

అంధప్రా తనాలతీణము 

వీ కవూతనాలత్ణము ' 

ముఖవముండలి కాలత ణము 1» 

నైగ మేయగృహలతణము 59-4 
చాలగ హాసాధ్యలతీణములు 

౬౯, విషరోగనిదానమ్ 
విష భేదములు ర్౮ఫ్ 
జంగమవిషసామాన్యలమణము 596 

స్థవరనిషలడీణము 

౫ 

9) 

భో 5) 

5 

వి 
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విషయము, 

విషము పెట్టిన వానిల క్ ఇముల చెరుంగు 

విధము 596 

_ పుట. 

స్థావరనిష బాధితునిలత్ణము వ్ 
వివదిగ్గశ స్తాహతలమణము 598 
విషమునుద్రావిన వానిలత ణము 5) 
సర్ప భేదములు సర్పదస్థలణే ణములు 599 
అ సాధ్యసర్పళపనిర్ణ యము 600 
వన్ని యసాధ్యవిషలవ్ ఇములు 03 

దూషీవిషరూవము 602 
దూషీవిషమునగల్లు లత ణములు 9 
అమవకా్యశయస్థదూపీవిష లవ్ ణము 9 

రసాదిఛ్రాతుగతదూషీ విషలతణము 603 

దూషీవిష మనుట కన్వర్థలే 001 

దూక్నీ షీ విషసాభ్యా సాధ్యల్వములు 9 

పెట్టుడుమందునగగ్దు నువద్ర, ద వము 0 

లూతాలక్షణము; దానియాక్చే శ్రి తియు6ర 0 3 

లా తొదప్రసామాన్యల మ ఆము 606 

దూషీవిషలూ తా దస్తలత్ణము 607 
తీవ దృవివలూ శాదస్ట లక్షణము 608 

ఆఖు (ఎలుక) దస్ట్రలత ణము 5) 

కృకలాన (ఉఊసరవల్టి దషలతణము 609 
'తేలుకుట్రిన విషలత్ష ణము 

అ పాధ్యవృళ్చిక విషలశీణాము 

కణితిరీగెలం కుట్రినవిషము 

ఉఊచ్చిటింగదప్తలతీణము 

కచ్చ కాటువిషము 

మళ బిజి కాదప్ప్లలయే ఆము 

బల్లి, జెల్ల ఏవని విషలతణము 

మశకవిషలతణము 

మవ్నీకా (చీమలు దష్టవిషము 
వ్యాఘా)దిదష్టలత ణము, 

3 

5) 

610 

ఠి 

వి) 

Cll 

పీచ్చికుక్క_ల కణములు 612 

విషయాను క మణిక 
WU 

విషయము. ఫుట. 

పిచ్చికుక్క_కరచిన విషలత్షణములం రి 12 
పిచ్చికుక్క_కరచినవిషమున నరిష్టము 618 
శునకాదివిషమున' జల త్రానరూ పరిస ము 5) 

సామాన్యముగ జలత్రాసరూపరిస్టము 614 
విషనిరు_క్షలతణము 615 
విషపరీయోపద్ధతి 616 

90, "విషయాను గ గ్రృవుణిక 

ఉపనంహారము 618 
గృంథాంతమంగళము 618 

౭౧, నిదానపరిశిస్టము 

న్నా యుకనిదానము 

స్నాయుకిసం ప్రా ప్రీ, లతణంబును 620 

స్నాయుకరోగమునవాతి కాది భేదము 621 
సికంగరోగనిదానమ్ 

ఫరంగరోగనంప్రా ఫి 39 

ఫిరంగరోగ భేదములు వానిలతణమురి 2 2 
ఫరంగరో నోవద్యవములు 628 
సీరంగరో గసాధ్యాసాధ్యవిభాగము 5) 

సోనురోగనిదానమ్ 
సోమరోగన ఎప్రా్ష్ చీ లషీణము 10 

సోమరోగమునగల్హుది శేమలమణములం ర 24 

సోమరోగనిరు ర్ 

శీరలానిదానమి 

శీతలోత్ప త్తి లి, వానిసంఖ్యా భేదము 

బృవాతీకీ కలాల కణము 

కోదృవ యను శీతలాలషీణము 

పాణినసవా యను శీతలాలట ణము 

సర్హ పిక యను నతీతబాల డ్ ణము 

రాజిక యను గీతల "లహికంము 

లోహిత యను శీఠతలాలవీణము 

చర్మజ యను శీతలాలతణము 

ఫ్ర 

020 
626 

39 

627 

ర్ 



నిదానోక్తరోగ ములు 

తెముగు 

జ్వరము 

సామాన్యుజ్వరము 

సన్ని పాతజ్వరము 

విషమజ్వరము 

సంతతజ్వరము 

సతతజ్వరము 

అన్యేద్యుష్క_ జ్వరము 

తృతీయకజ్వరము 

చతుర్ధక జ్వరము 
య్ 

ఇచాతుర్ధక విపషర్యయము 
mp 

అభిఘాతజ్షరము 

విదాహజ్వరము 

నూలి కాజ్వరము 

ననొరతజంరము _సన్యొళ్థజ్వ 

ఆగంతుకజ్వరము 

ఓీషధిగంధజజ్వరము 

జార రానా 

ఆంగము 
య 

Pyrexia ఎపెరెక్సియా. 

Fever ఫీవర్. 

Febricula ఫెబ్రిక్యులా. 

Typhoid state టె ఫాయిడ్ స్లేట్. 

Malarial fever మలేరియల్ ఫీవర్. 

Malarial Remittent fever మలేరియల్ *మి 

టెంట్ ఫీవర్. 

Double Quotidian fever డబొల్ 'క్యాటిడియకా 

ఫీవర్. 

Quotidian fever శ్వాటిడియక్ ఫీవర్. 

Tertian fever టర్జి యక్ ఫీవర్. 

Quartan fever క్వార్లక్ ఫీవర్. 

Double Quartan fever డబ్ల్ క్వార్టక్ ఫీవర్. 

Traumatic fever ట్రానుటిక్ ఫీవర్. 

Inflammatory fever ఇక ఫస మేటరీ ఫీవర్. 

Puerperal fever ఫూ్య్యూఅర్ వరల్ ఫీవర్. 

Milk fever మిల్క్ ఫీవర్. 

Fever of Lactation ఫీవర్ ఆఫ్ లాశ్టేవన్. 

. Adventitious fever ఆడ్ వక టిషిన్ ఫీవర్. 

Hay fever హే ఫీవర్, 

కాను భయ-కో క- కో ధజ్వరము Pyrexia of emotions ఎైరెక్స్టియా అఫ్ ఇమో 

భూ తాభిషంగజ్షరము 

(వ్ర లేవకజ్వరము 

షన్స్, 

ever of evil spirits ఫీవర్ ఆఫ్ ఈవిల్ స్పిరిట్స్ 

Hectic fever హాక్ టిక్ ఫీవర్. 
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"తెనుగు 

అతిసారము 

ఆమాలిసారము 

(ప్రృవాహిక 

గ గ్రవాణీ 

అర్శన్ను 

రక్తార్శన్ఫు 

అగ్ని మాంద్యము 

అజీర్ణము 

ఏవరాచిక 

ఆధభ్రానము 

కమి 

పొండురోగము 

ర_క్షపి త్రము 

కామలా 

వహాలీమకను 

రాజయ త్ 

నిదానో క్తరోగ ములు 

అంగ్లము 

Diarrhoea డయరీయా. 

Mucus-colitis మ్యూకన్కో లె టిన్. 

Dysentery డిసక ట్రీ. (స్పూ) 

Chronic Diarrbhboca, Sprue క్రానిక్ డయిరియా, 

Pilos,daemorrhoids వయిల్ ఏ హెమరాయిడ్స్ 

Bleeding piles న్లీడింగ్ వయిల్ స: 

Dyspepsia స్పెస్సియా. 

Indigestion ఇండే జెక్. 

Cholera కలరా, 

Tympanitis టింపనాయిటిన్. 

Metirism మోటయిరిన్ మ్. 

Worms వరమ్. 

Anaemia అనీమియా. 

Tleamorrhagic diseases “హోనురాడిక్ డీపీ 

సెన్, ఏourTy స్కర్వీ 

Jaundice జూండిన్, 

Chlorosis పోరోసిస్. 

Phthisis, Consumption, Pulmonary 

tuberculosis శ సీస్ కన్ఫంష్షక్) పల నరీ 

ట్యుబర్కు్యలోనీస్* 

Pulmonary oavitation పల్మ నరీ కావిటేవన్* 

Cough #5, 

Hiccough హిక్కఫ్, 

Dyspnoéea డిస్పీ 1 యా. 

Asthma ఆసా. 
జుట్ట 

Breathlessness ట్రైల్ లెనిన్. 

Dyspnoea of failing heart or respiration 

డిస్పీష్నయా ఆఫ్ ఫెబిలింగ్ వార్డ్ అర్ శిస్నీ 

"నవన్. 



సరాషంగవాతేము 

అరి'తము 
(శ) 

మన్నా స్తంభము 

తెవాష స్తంభము 

“పొాదహగ ము 
రిం 

ఊరు స్తంభము 

ఆఅంకరాయా యము 

బాహ్యాయామము 

దండావతానకము 

ముగ? వూ గ, వాము 

ఖంజము 

నిదానో క్తరో గములు 81 

ఆంగ్లము 

Hoarseness వోర్చ్ నెస్. 

Loss of taste & appetite లాన్ అఫ్ టేస్ట్ 

అండ్ అప్పిటైట్. 

Anorexia అనో శెక్సియా. 

Vomiting నామిటింగ్. 

Thirst ర్న్ట్* 

Cyncope, fainting నీక కప్కీ ఫఘెయిక్ టింగ్. 

Giddiness గిడిచెస్. 

Apoplexy అపాస్టెక్సీ. 

Catalepsy కటలెపీ. 

Alcoholism ఆల్బ_వోలిజమ్. 

Insanity ఇన్నానిటీ. 

Epilepsy ఎపి లెప్పీ. 

Convulsions కక వల్ల న్స్. 

Tetanus టిటనస్ 

Hemiplegia హౌమిస్టైశియా. 

Diplegia బే పైజియా. "డై 

యం 

Facial paralysis శేవషల్ వరాలిసీస్, 

Stiff-neck స్టిఫ్ నెక్. 

Torticolis, Wry-neck టార్జి కాలిస్, ౩ నిక్. 

Paralysis of the tongue, Glossal Palsy 

వరాలిసిన్ ఆఫ్ ది టంగ్; న్టానల్ పాల్సీ. 

Numbness of feet నమ్ నెన్ ఆఫ్ ఫీట్. 

Paraplegia పొరస్టిజియా. 

Emprosthotonos ఎ మ్చోస్థోటోన న్, 

Opisthotonos ఒకిస్టోటోేనన్. 

Plenostbotonos స నోస్టోటోనన్. 

Trismus, Loeck-jaw ట్రిస్ మస్, లాక్ జాం 

Limp లిమ్స్, 
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ఘా)ణనాశము 

జృంభ 

అన్వవ్నము (నిద్రానాశ ము 

అతి,ప,లావము 
(0 

ఆమ నాకము 

నిదానో క్తరోగములు 

ఆంగాము 

Paraplegia సార సప్టెణియా. 

Lathyrism లాతిరిజవొ* 

Osteoarthritis of the shoulder-jJoint ఆస్ట్రీ 

మయో ఆర్ధా)ముటిన్ అఫ్ ది పోల్లర్ జాయింట్. 

Inflamed knee ఇక క్ప్రేమ్డ్ ని, 

Paralysis Agitans వరాలిసీన్ అజిటెన్సి 

Hysteria హొస్టీ రియా. 

Ssiatica సయాటికా. 

Radio-ulnar paralysis రేడియో అల్నర్ వరాలి 

సిస్. 

Aphasia అశేసీయా. 

(016 గవ్రట్. 

Cracks of the Lip DPR ఆఫ్ ది లివ్, 

Onychia ఆనికియా, 

Loss of sensibility to taste లాన్ అసఫ్ 

ఇన్సిచిలిటి టు బెన్ట్- 

Loss of Smell లా'న్ ఆస్ 

Yawning యానింగ్. 

Insomnia ఇన్సోమ్నియా. 

Delirium డెలీరియక్. 

Rheumatism రూమటినమ్. 

Colic శాలిక 

ల్. సి 
ఎస్టీ 

Gastralgokonosis, Hungor pain గేస్ట్రల్ 

నోజనోసిసొ వూంగర్ పెయిన్, 

౨1902865 of the heart డిసీనెన్ ఆఫ్ ది హార్డ్, 

Angina Pectoris అంజీనొ చెక్టోరిస్. 

Acidity అసిడిటి, 

Constipation కాక్ ప్రి పేషన్ = 

Abdominal tumour అజొడామివల్ టూమర్ ౪ 
భీ 



వాతబ స్తీ 

మూశ్రాతీతము 

మూ ర (రృేజఠోరమం 

మూ కః త్రి ,చల్సేంగము 

మూత్ర, త న్షయము 

గని మూత్ర గని 

ఉదక మేహము 

E 

నిదానో_క్షరో గములు 83 

అంగము 

Ovarian or uterine tumour ఒవేరియకా ఆర్ 
యుటెనరై ౯ ట్యూమర్. 

Dysuria డిన్యూరియా. 

Stranguary ప్రాంగ్యుయరి, Painful micturi- 
tion. పెబుక ఫుల్ మిక్ చ్యురివన్. (రివన్. 

Obstructed micturition అబ్ స్ట్ర సెడ్ మిక్ చ్యు 

Spasmodic stricture స్పేన్మాడక్" స్రీకఎర్* 
Enlargement of Prostate ఎకొలార్డ్ మెంట్ 

అఫ్ ప్రాస్తేట్ = 

Retention of urine తక ్పక౯ా ఆఫ్ యూూారిన్. 

Incontinence ఇక కాక టినెన్స్. 

Distended bladder డిన్సెక డెడ్ బాడర్, 

Stricture of Urethra వ్ల ప్రీశచర్ ఆఫ్ ఫ్ యురెశ్రా 

Suppression of Urine సస్పెమకా ఆఫ్ యూరిన్. 
Tumour of the bladder ట్యూమర్ ఆఫ్ ది 

బెడర్. 
రం 

Cystitis సిస్త్టయిటిన్. (నల్ ఫస్ ట్యులా- 
Vesico- Intestinal Fistula వెన్షిక్రో- ఇక టెప్టి 

Atony of bladder ఎటనీ ఆఫ్ బ్లాడర్. 
Muscular Spasm of Hand and feet మస్స్క్యు 

ల్ స్పేన్మ్ ఆఫ్ స్యోన్ డ్ ఆడ్ ఫీట్. 

Sprain Ankle స్పేకా ఆంకిల్ . 

Calculus కాల్క్య్యులస్, (లస్- 
Uric acid calculus యూరిక్ ఆఫీడ్ కాలక్క్యు 
Mixed calculus మిక్సెడ్ కాలూ లన్. 

Stone of Phosphates న్రోక ఆఫ్ ఫాన్ఫేట్స్. 

Seminal calculus సెమివఠల్ కాల్క్యు్యులన్. 

Cravel గ్రావెల్. 

Diseases of the urine డీసీ సెస్ ఆఫ్ ది యూరిన్ = 
Diabetes [081016 ష3 డయాబిటినా ఇన్ఫిపిడస్. 



నిదానో క్షరోగ ములు 

ఆంగ్లము. 

Chylurea కయ్ల్యూరియా. 

Anurcsis అన్యు రెసిన్. 

TIuconbfinence of urine ఇక కాక్ టిశన్స్ ఆఫ్ 

యూరిన్ * 

లాలా-వసా మజ్బా- మేహము Albuminuria అల్ బ్యూమిన్ఫూరియా. 

ర కృమేహము 

శుక్ర, మేహము 

ఇయు మేవాము 

సాంచ మేహాము 
wr) 

నురా మేపహూము 

సక తా మేనాను 

శూర మేసాము 

హోరి ద, మేహము 

a చ, మేవావిడిక 

వ చేదో ఎది 

డోర వతేము 

ఇ టై (వ్రుళ్య్యల 
చా తె కల 

(టు 

వీ వహోదరము 
య 

యకృ్ళబ్దాల్యుదరము 

జటలీి వరము 

తతోదరము 

నది లని 

Haomaturia హీమచ్చ్యురియా. 

Spermatorrhoca న్పెర్యటోరియా. 

Diabetes Mellitus డయాచిటిన్ మెరిటన్, 

Mucus in urine మ్యూకస్ ఇక యూరిన్, 

Phospbaturia ఫా సృ్ఫేచూరియా. 

Uratcs in urine యూనేట్స్ ఇక్ యూరిన్. 

Alkaline urine ఆల్బు_తె క" యూరిన్. 

Bile in urine చెళ్ ఇక్ యూరిన్, 

Carbuncle "కార్చక 8 ల్. 

Obesity ఒకనీటి. 

Rructation ఇరశేషన్. 

Ovaritis ఓవరిట్న్. 

Typhlitis టి సెటిస్. 

Siplenitis, splenic enlargemont సి ఎనై టీన్, 

స్ట ఎనిక్. ఎక్ లార్బ్ మెంట్. 

Hepatitis, Hepatic enlargement "హెవటై 

టిస్ “హాపసాటి!. ఎక్ లార్జిమెంట్ . 

Ascites అసయ్టీపి, (స్తక్షన్. 

(0650081 obstruction ఇక టెస్టి నల్ అబ్ 

Swolling, Dropsy, Anasarca, (Hdema 

సరి, SE అనాసారక్క ఇడీమా. 

Uleeration of the howel అత్ నరేనక్ ఆఫ్ డి 
బవెల్ , (మెంట్, 

Scorotal Wilurgameant స్కో్రోటల్ ఎక్ లాల్ 

వ 



"తెనుగు 

మూ్ర,బవృస్టి 

దోష జవృద్ధి 

ర _క్షజవృద్ధి 

వాత జవృద్ధి 

పి _ర్తజవృద్ధి 

క్ర ఫజవృద్ధి 

మేదోజవృద్ధి 

అంకృవ్భ ద్ధి 

గలగండము 

గండవమూాలా అవచి 

మేదోర్భుదము 

మాంసార్బుదము 

రక్తార్బుదము 

అర్భుదము 

Excoriated ఎక్స్ళోరియే టెడ్ . 

నిదానో కరోగములు ట్ 
అజా - 

ఆంగము 
యం 

Hydroeelo "హై ద్రోసీల్, 

Orchitis ఆర్క_యిటీన్* 

Hacmatocele హీనుటోపీత్. 

Chronic orchitis క్రానిక్ ఆర్క_యిటీన్. 

Aoute orchitis అక్యూట్ ఆర్క_యిటీన్. 

Tubercle Testos ట్యుబర్కి ల్ టెపీ నొ. 
(Me) 

Elephantiasis of Sorotum ఎలి ఫెంటియాసీన్ 

ఆఫ్ స్కో)టకు. 

lnguinal Hernia ఇక్ గ్వయినల్ హర్నియా. 

Goitre, 3016106610 శాయిటలె. వ్రాన్కోసీల్. 

Sorofule Ho, Tuborcle glands 
ట్ఫుబర్కి_ల్ గాన్" 

Fatty tumour ఫ్యాటీ ట్యూమర్, 

Myoma మయోమా, 

Cancer క్యాన్సర్. 

Malignant Tumour మలి గ్నెంట్ టవ్య్యూమర్ = 

Enlargod lymphatic Gland ఎక లాడ్ 

నింఫాటిక్ గ్లాన్ష్" 

910 0322612818 ఎలి ఫకొటియాలసీన్. 

Abscess ఆబ్ ్సిన్. 

Iuflarn mation ఇక మేషన్. 

Idiopathic Ulcer ఈడియోవథిక్ అల్సర్ , 

Traumatic Wound ట్రూమటిక్ వూండ్, 

. Slashed సాప్. 
యడ 

Punctured పంక్ చర్డ్, 

Stab సాబ్, 

Contussgd Wound కంట్యూన్డ్ వూండ్'. 

Crushed (శ్రమీడ్ + 

1 



రేం 

తెచగు 

అస్థిభగ్నము 

నంధివిశ్లేషము 

అశ్వ్వకర్ణ ము 

మళ్జాగ తము 

అస్థిచ్భల్లి కో 

నాడీ వ రాము 
WW 

భగందరము 

లింగర్భము 

మవుము 
© శ్ 

మహాకుష్టము 

సేధ్ధము 

చ ర కుష్టము 

కిటి గము 

వై పాదికకుస్టము 

ఆలనకము 

కచ్చు ్ప 

విస్ఫోటకము 

ఛతారు 

విచర్చిక 

దు 
కిలానము 

“పూమా 

పిసర్పము 

(గృంథివిసర్నము 

క్త ర్రమప్సర్పము 

శఈతపిసర్పము 

ఫీకపి త్రము 

విస్ఫోటక ము 

నీదానో_క్తరోగములు 

ఆంగ్లము 

Fracture సాకర్. 

Dislocation డిస్లాశీమ౯ాం 

Spiral Fracture నై ్పరల్ సాక్చర్. 

Impacted fracture ఇంపాక్ టెడ్ ఫాక్చర్. 
Green Stick fracture శ్ సిక ఫాక్చర్, 
Sinus, Fistula నీనన్, ఫన్స్యులా. 

Fistula in Ano ఫన్న్యులా ఇకొ ఏనో, 

Warts వొట్టి . 

Diseasos of the skin డిపీనెన్ ఆఫ్ ది స్కిన్, 

Leprosy లెప్రసీ. 

౮1౦% 8 & ఫ్లో బం 

Ptyriasis టిరియాపసీన్. 

Zeroderma జీరోడ రా. 

Psoriasis సోరియాసిన్. 

Rhagados రాగడ్స్- 

Lichen dar. 

Soabios, Itch *#ే_నీన్స్ ఇచ్. 

1000601850 ఇంసిటినో. 

Rupia రుపీయూా: 

Pemphigus సెంఫీగస్. 

Ringworm రoగ్ వరమ్. 

Leucoderma ల్యూకోడ రా 

Eozema ఎకొ్టడినూ. 

Lryeipelas ఎరిసీెపీలన్'. 

Erythema-Nodozum ఎంథిమా నోడోజక్టు. 
Cellulitis జేల్యులై టీన్. 
Traumatic 6136 06168 ట్రానుటిక్ ఎరిసీ"పీలన్. 

Urticaria ఆర్థి కీరియా. 

Exenthymeta ఎశ్సంథిమేటా. 



“తెనుగు 

మసూరిక 

రోమాంలిక 

ఇంద్ర, లం పము 

సామోరాగ ద్ద భము 

విదారిక 

బలితము 

ముఖూదూవషిక 

మషకము 

గుద భ్కంశీము 

చిప్పము 

సన్ని రుద్ధగుదము 

కవ 

కదరము 

నిరుద్ధపృకళ ము 

పరివ ర్తిక 

అవ-పొటిక 

అహీఫూతన 

పదంశను 

ఫీరంగో వదంశము 

ఖలివర్ధనము 

దంతనాడి 

కి మిదంతకము 
కో 

దంతహార ము 
మ. 

దంతశర్క_ర 

శ్యావదంఠతము 

నిడానో క్షరోగములు . రీ? 

ఆంగాము 

Small Pox సాల్ పాక్స్. 

Measles మో'జేల్ న 

Falling of Hair, Baldness ఫాలింగ్ అఫ్ " 

హర్, చాల్ ఇస, 

Mumps మంవ్స్* 

Bubo ఖూ్య్యూబో. 

న కా హలం అవీ! Premature grey bair (స, మచ ఫ్ లే, సేండ్, 

Acne అన్నీ. 

Mole “మోర్. 

Prolapsus Ani (ప్యోలప్సస్ ఏనై 

Whitlow వి ట్లో. 
రసా 

Stricture of the Rectum స్రీఎర్ అఫ్ ది 

రక్ టప్, 

Herpes Zoster హార్పిస్ జోస్టర్. 

Corn కారన్, 

Phimosis ఫయ్మాసిస్* 

Paraphimosis "పెరాఫయ్మాసిన్. 

Tear in the prepuce టియర్ ఇక్ ది = ప్రెవ్యూవ్- 

Pruritug ani © శ్టిరిటన్ వె. 

Soft chancre సాష్ట వంకర్. 

Hard chancre, syphilis హార్డ్ షంకర్, సిఫిలిన్, 

Extra Tooth ఎక్ సా టూల్, 
(తై 

Sinus in the Gums సీనన్ ఇకొ ది గమ: 

Caries of Teeth కరీవ్ ఆఫ్ టీత్. 

Irritation in the Tooth ఇరిటేవకొ ఇకొ ది 

టూల్. 

Tartar టార్టర్, 

Plack or Necrosed Tooth బ్రాక్ ఆర్ ణక 

చి టూల్. i లీ 



లం 

"తెనుగు 

కంఠశుండి 

ఉఊవజినార్ష 

ముఖరోగము (నర్వనరము 

శీ తాదము 

దంత వేష్టము 

దంతపుహుటము, క్లాషిరము 

ఆలాసము 

తాలర్భుదము 

తర నాదము 
(ఎడ) 

కర్ణ స్ఫావము 

కర శూలము 
లి 

కర పాకము 
ళం 

ఫూతికర్షము 

శ్రమికర్ళ ము 

కర్షశోథము న 

'బాధిర్యము 

అపీననము 

_ నాసాపూకము 

తువథు 
నాస్తాశోషము.. 

ప్రతిశ్యాయము 

ఆభిప్యందము, 

శిరో త్చాతము 

Elongated Uvula ఇలాంచేటెడ్ ఉవ్యులా. : 

నీదానో కృరోగ ములు 

అంగము 
wp] 

Ranulla రన్యులాః 

Stomatitis స్టోమే టైటిన్, 

. Sవpongy gums స్పాంజీ గమః | 

Pyorrhoea వయోరియా. | 

Guim boil గం చాయిల్ * 

Sublingual abscoss సద్ధికగ్యల్ అ బ్బెస్. 

Palatal cancer వలిటల్ కాన్సర్. 

Noises in the Lar నాయ్నెన్ ఇక్ ది ఈయర్. 

Otorrhooa ఓఒటోర్షి యా. 

Otitis, Otalgia నీటయ్టిన్, ఓటల్ జియా. 

Suppuration in the oar సప్ఫురేమక ఇక్ ది 

క్కయర్. 

నా నకాణాణా 

Faetid discharge from the oar సఫేటిడ్ . 

డిస్ చార్జీ ఫ్ర ది ఈయర్. 

Worms in ear వరహ ఇక్ ఈయర్ + 

Inflammation of the ear ఇక స్థమేవకా ఆరో” 

ది యర్. 

Deafness డెఫ్ గిస్. 

020624 ఓీజినా, 

Pustule in the Nose, Suppurative 

Rhinites పున్నుల్ ఇక ది నోస్, సఫ్యుశేటిన్ 

రయినిటిస్. 

Sneezing స్నీ జింగ్, 

Dryness of Nose డైస్ ఆఫ్ నోస్. 

Catarrah or Cold in the Nose కటర్ అర్ 

. కోల్లు ఇక్ ది నోస్ 

Ophthalm 18 అ'ప్తాలి యూ | 

Pannus "సోనన్* | 



తెనుగు 

శుకము 
(ళం 

పీ త్తవిదద్ద దృష్టి 

పూదణారి 

వది నీకంటకము 
ధా 

క్ర ర్ల గుగకము 

ఠరుండిశేనరి అధ్యుషము 

మాంన తొనము 

సేపు నిదగ్గదృషి 
౧౦-౮4 థి లేల 

ఆర ము 
— 

నేక్సనాడి 

లింగ నాశము 

గ్య 
శ్రిమ్మిస్కింథి 

పరార్శము 
బావి 

అంజన నామిక 

చాతవనాతవ రము 
జో 

ని మేషము 

కుంచనము 

వతకోవము, ఉవవతము 
అర్జీ 

జత శాతము 
జాజర 

శిరిళూలము 

అుర్థావ ఛే పము 

రక్ష్మప్కృదరము 

శ్వేత ప్రదరము 

వద్ధ్యాల్వేము 

యోని కంవమ్సు 

నిదానో క్షరోగములు 89 

ఆంగము 
య 

“Corneal Ulcer కార్నియల్ అల్సర్. 

Day Blindness జ బ్లయిక్ డ్ చెన్. 

Hermaralopia హీనురలోకీయా. 

Cracks in the 5016 డ్రేక్ ఇక్ ది సోఠ్. 

Papilloma of the skin సెపీలోనూ ఆఫ్ ది 

స్రీ_న్* 

Wax in tbe ear వాక్స్ ఇక్ ది ఇయర్. 

Abscess of the palate అబ్బెన్ అఫ్ ది “్చ్రలట్ * 

Diphtheria డిప్తీరియా. 
Night Blindness, Nyotalopia నెట్ 

బజయిక్ డ్ నెన్, నిక లోేపియా. 
(ర) టు 

Pterygium తెరిజియమకు. 

Lachrymal Fistula లృక్రిమల్ ఫెస్సు నలా 

Cataract కాటరక్ట్స్ 

Parasites on Suppurated glands పరసయిట్స్ 

అ సవ్వ్య శే టెడ్ గాక డ్స్- 

Granular Conjunctivitis గ్రాన్యులర్. కంజన్ క్రి 

వె టిన్. 

Stye స్తయి. 

Ptosis టోసీస్. 

Blepharosposm ైశేరోస్పసమ్. 

Atrophy అ ట్రోఫీ. 

Trichiasis ట్రీ కియానిన్, 

Tinea Tarsi &నియా టార్సీ. 

Headache ాజేక్. 

Hemicrania హామి శ్రే నియా. 

Menorrhagia మునోర్ హీ మూ. 

Leucorrbhea లర్బకోర్తి యా. 

Sterility, Barrenness స్రైరిలిటి, బారన్నిస్, 

Vagiual Polypus వజై నల్ పాలివన్స్. 



40 

తెనుగు 

గర్భస్రావము 

మూఢగర్భము 

మక్క_ల్ల శూలము 

_సనరోగము-కోవము 

_స్తన్యదుషి 

నూలి కారోగము 

గతి 

సంకీలకము 

(వ్రతిఖురము 

బిజకము 

వరిఘుము 

చాలరోగము 

కకూరాకము 

'పారిగర్భికము 

తాలుకంటకము 

మపహావద విసర్పము 
జ, 

యోని నా న్ధసత్తు 

ఆ రవము 

నర్పవిషము 

ఆభఖుసిషము 

వృశ్చిక విషము 

స్నాయుకముం 

నిదానో _క్షరోగములు 

ఆంగ్లము 

Abortion ఆభార్ద ౯. 

Difficult labour డిఫకల్ ట్ లేబర్. 

After pains ఆఫర్ పెయిన్స్ (మేపక్ 

Mammary Inflammation మమరీ ఇన్ల్ఫృ 

Diseased Milk డిసీన్డ్ మిల్. 

Peurperal fever ఫ్యూర్పెరల్ ఫీవర్, 

Presentation ప, సెక ్ టేనన్. 
(UU) 

Vertex వెన్టక్స్. 
ర 

Hands and feet వాక డ్స్ అుడ్ ఫీట్. 

Head with both hands హెడ్ విల్ బోల్ 

Transverse ట్రాన్స్వర్స్. (వాక డ్. 

Diseases of Children డిసీనన్ ఆఫ్ చిల్ డన్. 

Ophthalmia in Children ఆఫ్ థాల్మియా ఇక్ 

చిల్ డన్. 

Pining పెనింన్, (పా లెట్. 
Polypus on bard palate సాలిసస్ అకా హార్డ్ 

Cellulitis 'సేల్యు తె టిన్ 

Disease of Vagina డిసీన్ అఫ్ వక్ర నా, 

Menstruation మెక ్ స్ట్రయేవన్. 

Snake poisoning స్నేగ్ పాయిననింన్. 

Rat bite fever or poisoning రాట్ బిట్ 

ఫీవర్ ఆర్ పొయిననింగ్. 

Scorpion bite or poisoning స్కార్సియకొ 

బెట్ ఆర్ పాయిననింగ్ = 

GCuinea worm గినీవర్ మ్, 



శ్రీధన్వ నరయే నమః 

మాధవనిదానే 
ఆ న వ్యాఖా్యస హి తే 

౧. పజ లక్ష ణనిదానమి. 

ర 

ఓం నమః ప్రజాపత్యశ్విబలభిద్ధన్వ న్వరిసు శుతచరకవాగ్భుట 

పృభృతిభ్యో మవాద్భ్యో మునిభ్యో గురుభ్యః. 

శో, నమామి ధన్య నరిమాదిదేవం నురా౭_నురైై ర్వస్టితపాదవద్యమ్, 

లోకీ జరారుగ్భయమృత్యు నాశం దాతారమోశం నివిభావథఛానామ్ః 

న్లో, ప్రణమ్య జగదుత్చ త్తిస్టితిసంహా కారణమ్, 
స్యశ్రావవర్ష యాక్థాగరం చె లోక్య్యళరణం శివమ్, 1 

౧ © <= 

విటి వ్యాఖ్యాన ప్రా, రంభము అలా 

క్లో. కామాదీక వినివర్శ్య రోగనిచయానా తానమ వ్యాక్ళతం 

'ప్రాప్తం జ్ఞ జానమహాొవధం దిశతి యస్సోఒచ్యాత్సురాణో భిషక్, 

యహ్వాచామ్భుజ సీవనాసిలతయా చోన్తూల్య పాపాటవీం 

ఘోరాం సంసృృతిమావిలస్ష్య మునయో. ప్యానన్నమధ్యాస లె. 

యశ్శబ్దజాలసలిలై ర్విమ లై ర్వచోఖిర్భామ్యం వృధర్త భువి పాణినినూ త్రరా శే, 

యేనేరితం చరకమార్తచికిత్సితం చ సుస్తామ్యహ చరకరూవవళష్టోలిం ళక్షు. 

(శ్రీధన్వ న్తరిమాకలయ్యా మునసా స్తుత్వా సదా వాగ్భుటం 

చాల్రేయం (ప్రృణివత్య నుశ్రుుతమపి ధ్యాత్వా వృావభ్య న్తరే, 

అయురేషదమవోద ధీం విమృశ తౌమాద్యం నిదానం త్వపహ) 

వ్యాకుర్వే౭_ద్య తు మాధవేన రచికం శ్రీనిశ్వనాథా౭భిధః. 

(శ్రీనుత్సరమ కారుణికుండును, చరాచరాళ క మగ్నుపృవుచమునకు తొల్లి టి 

కారణభూతుండు నగు నావర మేశ్వ్టరునిస్ఫషికి లోనగు మాన వకోటికి మిఖ్యాహారవివార 
మాధవ 1 జ్ఞా 



yy) మాధవనిదా నే 

జ్ 

ములం చేసీ శారీరమానసిక వ్యాధులు జనించుశు. అట్టిరోగములు జనింపకుండుటకును, జనిం 

చినవాని నివ ర్దింవజేయుటకును తగినయంపాయం బొకటి యావశ్యకము. జరాచ్యాథు 
లచే చాధింవబడు మానవకోటి నీక్షీంచి, కరుణారసార్ద)వ్భాదయులగు తీ, కాలవేత్తలైన 
యార్రేయుడు, చరకుడు, నుశుతుడు మున్నగు మునిపుంగవులు వారివారి“పీర నాయు 
"ల్వేవనంహితల వలుచెరంగుల రచియించిరి. అయ్యవి “పౌతు-లతణ-ళెవధంబు లను 
మూడు సృ_ం౦ధగ(విభాగృములచే నిండియున్న వి. రోగములకు దగిన చికిత్స నరయుటకు 
వాని కారణములను, లత్సణములను చెలియక వలకువడదు. కావున దొలుత రోగములకు 
కల్పించు కారణములు రోగలతణములను చెలుపుభాగమును హేతులక్షణస్క_ంధముల 
నుడివిరి. ఈయభి పాయమునే “రేగమాదొ పరీశ్నేశ ఠతోఇఒన న్రరమాషధక్” అని 
ప్రాచీశులు నుడివిరి. చికిత్సాభాగమును కెషధస్కంధమున స ప్రవంచముగ నిరూపించిరి. 

మె జెవ్పబడిన "హేతులత్షణస్కంధమున శే 'నిజాని మనియు నామాంతరము 

కలదు, అయ్యావి వారి వారిసంహితలయం దున్నను వానినన్నింటీ న్క్కైడ సంగృహించి 

చెప్ప వనిబూని మాధవకరు౨ డను నాయు ల్వేదవిదగ్రో,సరుండు “మాధవనిదాని మను 
గ్రంథమును రచియించె. 

అందు “శ్రేయాంసీ బహువిభ్నూని” అనునార్భోకిపకారము విన్ను బాహు 
భ్యము నాలోచించి “మజ్జళాదీని మ బ్లళమభ్యాని మజ్జిళాన్తాని చ శాస్త్రాణి ప్రభ చ్చే, వీర 
పురుషకాణ్యాయుస్న త్పురువ కాణి చ భవన్తి; అభ్య తారళ్చ వృద్ధియుత్తా యథా 

న్యు9”అకు భామ్యకారానుశాసనమును దలంచి తా జేయబూనినగంథమునం దిప్ప దేవతా 

పృణామరూవంబగు మంగళమును “ప్రణమ్య, .,. .,ళివమ్” అనుక్షోకము వే రచియిం 

చెను? 

నకలజగంబులను నృజియించుటకును, కాపాడుటకుళు నంహరించుటకును కారణ 

యొ యాగాదికర లచే బొందదగిన స్వర్షలోకసా ఖ్యమునకును, జ్ఞానముమే బొందగల 
పరమపురుహిర్థ మగు మోవతమునకును దాశయె, స్వర్హ మర్ష్య పాతాళంబు లనుమూడు 

లోకంబులకు రతకుడై , నరో పక్కప మైన నుఖమును గచ్లించు నవ్చర మేథునకు నమస్క_ 

రించి (గ్రంథమును రదిం చెద. 

‘6 535 ఇచ్చట “ప్రణమ్య ప్రశబ్దముతో గూడిన 

నమ ధాతువును ప్రయోగించుట చే గృంథక_ర్తకంగల భక్ష్టతికశయము సూచింవబడు 

చున్న ది. వరమశివచాచక మె మంగళొర్లకమెన ళివశబ్లముకు ,బ యోగించుటం చేసీ గ ౦థ 
ప్రనర్తకంప ఏ, శిష్కులన శు విన్నుములేసండునట్టు నిరుతరమంగళము ఆశాసింసబడీన ది, 

అనుచోట ఆధి క్యార్థమును చెలుపు 



పజఖృృలతుణనిదానమ్ లి 

0 అనుబంధచతుష్టయము రత 

నానామునీనాం వచనై రిదానీం సమాసతస్పద్భిపజూం నియోగాత్ , 

సోష ద్ర వారిష్టనిదానలిజ్ఞోనిబధ్య లే రోగవినిశ్చయోఒయమ్, 2 

వండిశులగు వై ద్యవరులు నా కానతినొనంగుటు జేసీ, మననశీలం త్రై తి, కాలజ్ఞాన 

సంవన్నులగు చరకాదిమహర్జుల వాక్యములను సాధనములుగ జేసికొని, ఉఊవదృవములు 

(ఒకచ్యాధి ప్రధానముగ జనించిన పిదవ న, ధానముగ గల్లు నితరవ్యాధులు, అరిష్ట 

ములు (మరణకాలమును నియతముగ సూచించులక్ష,ణములు నిదానములు (వ్యాధులు 

జనించుటకు హేతువు లగు మిఖ్యాహారవిహారాదులు, లింగములు (వ్యాధి యియ్యది 

యని తెలియం జేయు. పూర్వరూ పాదులు) అశు నీనాల్లువిమయములతోగూడిన రోగ 

వినిశ్చయమును (రోగముల నిర్ణ యమును 'చెలుపువట్టి గ్ర ౦థేమును రచియించెద. 

ఇచ్చట “*నానామునీనాం వచనైః” అను వాక్యము చేత ప్రాచినులగు మునిపుంగ 

వుల గృంథములయందలి వాక్యములను ప్రమాణముగ దీసికొనుటం జేసి తన్మగృంథము 

మిక్కిలి ప్రామాణికమనియు; “నమానతకి” అకుటవే మంద ప్రజ్ఞులై గ్ర గ ంభవి స్తరమునకు 

భయంవడు నలనులకుంగూడ సీగృంథము సుబోధుబుగ నుండు నయ సగ, ౦థమునకు 

తక్కిన గ,0థములకన్న 'ప్రాశ_న్త్యంబును, ఆభిరుచియు బోధితములు* సబ్బమలాం 

సియోగాత్ . అనువాక్యము చేత గొవృవండితుల ప్రో త్సావాముచే స్మ్స్మంథము రచించ 

బడినదిగాని కేవలము పాండిత్యము నుదోషి౨చుటకు గాదనియు,; గ్రంథరచనకు పూర్వమే 

పండితులందరును, బద్ధకుతూపహలుల్లై యుండుటంచేసి, గ్రంథరచన చరితార్థ మనియు 

విశేషములు సూచింవబడినవి. 

“లిజ్ఞ్య'తే (జ్ఞాయతే) అనేన వ్యాధి” అశువ్యుక్ప త్తి చేత వ్యాధిని 'దెలుపున ట్టి 

సాధనములగు ఫూర్వరూవ - రూవ - ఉవశయ - సుషప్రావ్వలు నాస్టును లిజ్రశబ్బము చే 

గ్రహింవబడును. ఈకోకముచేశ ఉవదృదముఖు అరిప్తములు, నిదానములు, లింగములు 

అనునవి య్మోగృంశమున ప్రతి పౌడింపబనువిషయము అనియు, వీని కీగృంగము ప్రతి 

పౌదకమగుటం జేసీ విషయ గృంగములకు పతి పొద్య్భ ప్ర తిపాదకభా వసంబంధ మనియు 

విషయము నంబ౨ఎధ మను నీళెండును డెలుపబడియి. 

అర గ గృంక పాశ స్త ము రిఆా- 

నానాతన్తవిహీనానాం ససజా పుల్పమేధసాద్, 

సుఖం నిజ్ఞాతుమాతజ్య_ మయ మేవ భవిష్యత, ఫి 



4 మాధథవనిదా నే 

దీనికి మునుపు అనేకలై న బుషివర్యులవే నాయు ర్వేదతంత, తము లెనేకములు 

నిబంధించబడియున్నను, వానినన్ని టిని వరిశీలించి సిస్టాంతమును "చలియం జాలని యల్బ 

చాను లగు వైద్యుల క్షీగృంథము రోగముల గు రింగ నిశ్న్చయింప సుఖబోధకముగ 
నుండగలదు. 

ఆయు క్వేదీయతం, త, ములయందు నిదానభాగములు పలుజెరంగుల నియావింవబడి 

నను న xz వానివా స్త వ్యార్థము నరయ౦జాలని మంద ప్రజ్ఞులకు వానిసాఠాంశం బీ గ ంథమున 

తెలియునటుల రచియించుటం జేసీ వూర్వగ్ర,0ంథముల ౫ చరితార్థము గాక యియ్యిది 

సఫలంబగు ననియు, రోగలవ్షణముల చెలియనోరు సామాన్యవైై ద్యు లీ గంథమున కథి 

కారు లనియు, రోగపరి జ్ఞానము ప్రయోజన వమునియయు నీస్ల్రోకమున నిరూావి గదబడినది. వె 

రెండు శోకములచే విషయము, సంబంధము, ఆధి కారి, (పృయోజన ము లను ననుబంధ 

చతుష్రయము నిరూపీింవబడె నని యెరుంగునది. 

వెరి వ్యాధిని చెలుపు నుపాయములు థితా- 

నిదానం వూర్వురూ పాణి రరూపాణుగ్రపళశయ స్ప సన థా, 

సమ్బాి ప్రి స్పెతి విజ్ఞానం రోగాణాం పషథా న సృ తమ్, 4 

నకలరోగముల చలిసికొనుటకో నెదుపాయములు గలవు, అయ్యవి నిదానము, 
పూర్వరూవములు, రూవములు,  ఉవశయము, సంపా ప్ యని పేర్కొనంబడును. 

ఈయొదింటికి లక్షణము లీ, క్రింద వివరింపబడుగాన నీయొదిటివే రోగం బియ్యది యని 
గుర్తించి నిర్హయింప నగు నని భావము. 

అందు నిదానాదు లన్ని టి చచి. నను; ప్రక్యేకముగనై నను వ్యాధుల ఇృారుంగునదిః 

పనిలో నొకదాని చేతనే రోగమును నిర్భయింపదగియున్నను వానికి వేరు వేరుగ ప్రయో 

జన ముుడుటం జేసీ నుడువంబజియు, శంకే పతక క (క్రియాయోనో నిదానవరివర్థనకు” 

అను నుశు క్రుళ వాక్యము వే నిదానమును వర్జించి దును టరమ్ సంగ గ వారూవయొన ప్రథాన 

చికికృయని తెలియుచున్నది. నిదానమున రోగములగల్లించు “మథ్యాహారదిహారొదులు. 

వరోగముల శెట్టి మిథ్యావ!రవిహోరాదులు “ర ' రణము గా శేదవృంబడియున్న వో అట్టి 

మిథ్య్యావారవిహారాదుల జేయక విడిచియుండునెడ నావ్యాభుణు కేలసూవవు గాని వానిని 

తొలంత"నే సేనింవకుండుట ముఖ్యమెనచికిళ్చ యిని ను ను శ్కుతాఫ్ హై, యము. ఈవ్యాధి 

కిది నిదాన మని తెలిసినందుస నిని వర్ణ! ఏచుటయే ముఖ్యమైన (ప్రయోజనము. 

“నిశ్చిత్య దీయ'కే (ప్రతిపద్యతే) వ్యాధిరనే నేతి నిదానం” అనువ్యుత్ప త్తి చేనై నను, 

“నిర్జిశ్య లే (నిశ్చీయ లే) వ్యాధిరనే నేతి నినానంి” అనువ్యుత్ప త్తి చేనై నను వ్యాధిని నిర 

యముగ నియ్యది యని గుర్తింప సాధకములగు మిఖ్యావోరదిపో రాదులు నిదానశ'బ్ద 

మువే వ్యవవారింపబడు కు. 



పఇఖ్బులతుణనిదానమ్ న్ 

“జ్వరన్య ఫూర్వరూ సే లఫఘ్వ్రశనమవతర్పణం వో (చరక ని, ఆః ౧) 

అను చరకవచనము చే జ్వరమును గల్రింప సమర్థములగు ఫూర్వ్వరూవములు గానం 

బడినచో యవాగుమున్న గులఘువులె న యావోరముల సేవించుట, లేక లంకణము 

చేయుట మంచిదని తెలియుచున్నది. అటి యాహారనియమము పూర్వరూ పావస్థ 
యందు వేసిననాడు జ్వరము కల్లబోదని చరకాఖిమతము. దీనిచేత జ్వరాదిరోగ 

ములయందు పూర్వరూపావస్థ చెలీంగి యవతర్పణా(లంఘనాదుల జేయుట ఫూర్వ 

రూపమునకు (బై యోజనమని తెలినెడిని. 

“హాశవః ఫూర్వరూపాణి రూపాణ్యల్సాని యస్య వై, న చ తుల్యగు [కో 
దూప్యో న దోషః ప్రకృతిర్భ వేల్ ౨ (చరక. సూ. అ ౧౦౧ “నిమి త్తఫూర్వరూ పాణాం 
రూపాణాం మధ్యమే బలే” (చరక. సూ, ఆ. ౧౦) '“సర్వసమ్వ్పూూర్ష లవ ణస్ఫన్ని పాత 
జ్వరో౭సాధ్యకళొ (చరక. చి. అ. 5) అనియు చరకమున నున్నది, రోగకారణములగు 
మిథ్యాహారవిహారంబులును _ ఫూర్వరూవంబులును, రోగలతణంబులును మిక్కిలి 
స్వల్పము.లై; దోషదూప్యుములు సమానగుణములుగాక్కు రోగమును  జనింవ'జేసిన 
దోషము  శరీరృప్రకృత్యారంభకము గాకయున్న-చో  'నాజ్యరము నుఖ సాధ్యం 
బనియు; నిమి త్రములు, ఫూర్వరూవములు రూపములు మధ్యమబలములై యుండు 
నది కృఛ్ళసాధ్యంబగుననియు; అన్నిలతణములను _ పూర్హముగనుండు సన్ని పాత 
జ్వరము అసాధ్యం బగు ననియు వై వాక్యములవేత చెలియుచున్నది. నిమి_శ్రఫూర్వ 
రూవరూవముల బలాబలములబట్టి వ్యాధి సాభథ్యాసాధ్యవ్యవస్థ నెబుంగనగు నని 

రూవమునకుంగూడ (పృయోజనము గన్పట్లు చున్నది. 

“సాఢలిజ్ఞం వ్యాధిం ఊవశయానుపళయాభఖ్య్యాం పరీత్నేతొ (చరక, విమాన. 
అ.ర) అను చరకవాక్యము చేత చ్యాధియేదో షమునజనిం చినదియు నేవ్యాధియైనదియు 
డెలియనిసందర్భమునం దుపశయముచేతను అనుపశయము చేతను నిర్భయింపనగు నని 
తెలియుచున్నది. (హేతువులకును వ్యాధులకును ఈరగంటికిని విపరీళగుణంబులును, 

విపరీతా ర్థకరంబులునగు నాషధాన్నవిహారముల నుపయోగించుట యువశయం బనియు; 
అటుకాక "హేత్య్వ్యాదుల కనుగుణంబులగు నసాషథాదుల నువయోగంచుట అనువశయం 

బనియు నెరుంగునదిఎ దినివేత వ్యాధిలమ్ణములు న్ఫుటముగ గానరాక నిర్ణయింప 
నలవిగాకుండుతరి యుపశయానువశయ మునకు వ్రృయోజన మని స్ఫుటమగు చున్నది. 

వె చూపెట్టిన నిదాగనాదుల నాల్లిటో చే రోగమును నిర్ణయిం చినను, సంపా ప్రి 

యందు జెప్పిన “నష్ట్యావికల్ప ప్రాధాన్యబల కాలవిశేష తః, సా భివ్య శే యథాత్రైవ 
వత్య స్తేషమ్రైజ్వరా ఇతి” అనుసం ఖ్య (రోగములకు బా తాదినంబంధభమున గలు 

సంఖ్యా భేదము) వికల్పము (వాతొదిదోషముల నుసూ కంశపరికల్పనమ్ఫ్సు (ప్రా భా 
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న్యము (రోగసంకరమునందు వానిలో న్వతం, త,వరతం తరోగముల నిరయించుటి, 
\W (WW [వ 

బలము, (నిదానవూర్వరూ'పాదులచే రోీగబలాబలము), కాలము (రాలి, వవనలు 

మున్న గుకాలము, ఆను సం పౌ ప్పి భేదముల నరయక చికిళ్చల నిర్ణయింవ వలను 
లో 

వడదు, కావున సంప్ర్తాస్టియు నావశ్యకము, 

ఇత్తెరంగున నిదానాదు శైెదిటికిని వేశ్వేర ప్రయోజనము నెరుంగునదిః 

మరియు నిదానశబ్దమునకు మె జెప్పంబడిన వ్యుశ్పత్తిచే వ్యాధిని చెలుపు నుపొయములు 

నిదానపూర్వరాపరూవడావశయసు ప్రాహ్వలన్ని యు నగుటం చేసి యిన్నిటికిని నిదానము 

అనుపదముచే వ్యవహారము కలదు. అయినను విశేషవివత చే వ్యాధికి నుళ్చ్తి కార 

ఇములగు మిథ్యాహారనివోరాదులే ప్రామిశముగ నిదానవదము చే గ్రృహింపనగును. 

అరి నిదానలకీణము రకా 

జి ఇ అధ అత నిమి తాత పయతన ప్రత్య యోఫ్టాన కార జై, 

నిదానమాహా; వర్యాయెః- 
వ 

ఏరోగమెనను జనించుటకో మొట్టమొదట నెయ్యది కారణ మగునో, ఆయ్యది 

ఆయారోగములకు నిదాన మనబడును. అట్టి నిదాన మనునది నిమిత్తము, హేతువు; 

ఆయశనము, ప్రత్యయము, ఉఊన్థానము, “కారణము ననువర్యాయవదముల చే సీశా స్త మున 

ప్యవహరింవబడును. లోకమున “ఇంద, మరుత్వాక్ ; మఘువా”” ఇవి మున్నగు 

పర్యాయపదములచే 'ఇంద్బుడు అనేవ్య క్రి యెట్లు బోేధింపబడునో, ఆరీతిగ _పైచెన్చ 

బడిన నిమి త్తొదివర్యాయముల చ నీశా చ్ర్రమున నిదానము బోధింవబడు నని భౌవము. 

“సేతిక్ర ర్హవ్యతాకో రోనగో త్వాదకెపూతుర్నిదానమ్” అని శోకొంద రాఇచార్యులు 

నిదానలటుణమును నుడివిరి. ఇట్టి కారణమువలన బుట్రినవ్యాధి కి-త్తెరంగున చికిక్స చేయ 

ఈ ద్ర సంగృవహాలక్షణమును మధుకోశవ్యాఖ్యయందు విజయరక్షీతుడు 

వ్రాసియుండేను. 

దినియర్థ మా క్రిండిరీతి నుండగలడని తెలియవలెను. “అజ్ఞజాశ మే వేష్థంభావ 

ఇతి ఇతిక ర్రవ్యచతి చోచ్చ క” ఆని _ మోమాంసకవాక్ళము. దానిని చారు 

“ఈవిధముగా నగునది” యను కార్యములో నట్టిది యేయే విధములతో గూడి 
యుండునో ఆవిధములైన యంగము లతిక ర్హవ్యత యనబడును అని వివరించిరి. 

ప్రకృతమున నిదొనలతిణమును జెవ్వుచు “సేతికర్తవ్య తాకః” ఇట్టి యంగ 

ములు కలదగు “రోగో త్చాదక హేతుః” రోసోత్ప త్తిని గలిగించుకారణము నొబాన మని 

యిర్థము చెవ్వు టుచిఠము, ఆట్టియంగము "లెన్వి యనగా నాహారవిహారాదికము, రోగ 



వఖృలవతణనీదానమ్ ? 

లా 

ఎట్టు లను నియత మెనపరిమాణమునకు న్య్యూనముగవై నను ఆధికముగనైనను భుజించి 
(ప న్ ౧... యో 

నచో నజీర్ణ వ్యాధి జనించునని ఆజీర్ణ మునకు నిదానము చెప్పబడినది. ఆట్రివిష మాశనము 
అజీర్ణ వ్యాధికి హత్వాదివివరీతములగు చికిత్సల చెలిసికొనుటక కారణమై రో గమునకు 
గూడ హేతువగుటం చేసి యజీర్ణ మునకు నిదాన మగును. ఇత్తెరంగుననే తక్కినర్లోగ 
ములం బెల్ల నిదానల మీణసమన్వయము చెరుంగునది. 

పె విమర్శనముచేత రోగములను బుట్రిం చుకారణము నిదానమని యీర్పడినది. 
అదియే రోగములకు హేతువు. అయ్యది నానారూవములుగ నుండును. కావున దాని 

"భేదముల నిరూపింవ నలవికాదు, సంగృవాముగ దానిముఖ్య భేదములుమా క్ర మిచ్చట 

_వలె ననుజ్ఞానమును చెలుపుచు,ప్యాధిని బుట్టించు హేతు వగునది నిదాన మని యర్థము 

జూ వెద: అలా 

హూతువు సన్నికృష్ణము, విప్రకృవృము, వ్యభిచారి, ప్రాధానికమ్ము నని నాల్డు 
విధముల నుండు నని వారిచందద్రుడు విభజించెను. అందు వా తాది ప్రకోవమునకై నను 
రోీగములకై నను మిక్కిలి సన్నిహితమెనెపూతువు సన్నికృష్ణ మనబడును. వయస్సు, 
రాత్రి, వగలు భోజనము ఇవి వాతాదిదోషపృకోోవమునకో సన్ని కృష్ణ హేతువులు. 

ఫూర్వస్వరూపనిర్వ్భృ త్తి రోగవ్య క్షత, అట్లు వ్య_క్ష మగునవుడు శరీరములో 
గలుగుమార్పు;  దుర్విచేచమగు రోగవ్య కిలో గూఢమగు కారణము అనునవి 
మైయుండును, అంగసముదాయ మే అంగి యనుసిక్ధాంతము బహుశా స్త్ర కారనమ 
తము కాన అట్టి వానితోంసాడిన సముదాయరూవముగు నంగియే యిచ్చట రోనోత్సా 
దక హేతు వగుచున్నది. ఇదియీ మొ కము నిదానపదార్థ మని లక్షణకారుని 
యాశయము. \ 

( 

కావుననే నిదానె కాంగ మగు నం ప్రా ప్రియం దీలక్షణ మతి వ్యాప్తము కాకుం 
డుటకై యన్మలే దో షేతికర్తవ్యతాఖ్యా సమ్బా వి రివ్యలే తన తే సమ్బా) క్రీ 
వ్యుదాసాయ ““సేతికర్తవ్యతాక ఇతి వదమ్” అనగా "నెవరు దోషములు లేవల 
గలిగించు మార్చే సపా_పి యందురో వారిమతమునందు రోగో త్చాదకెపాతు 

_ చి జ = మాత్రమే నిదాన మన్నచో సంపాపీ యగును గాన బావ్యాహేతు నిళిష్ట మగు 
విశ్లాలనిదానలక్షణము కుదరదు గాన దానివిసూడ | కోడీకరించుకొనుటనా “త్రి \ 
కర్తవ్య తాకి యనుదళము వేయ బడె నని సమర్థించి యుంజెకుం 

.._ కాబటి ఆంధ వ్యాఖ్యానమున వివరణము సమంజనము కాజాలజేమో విజులు లు (WU a బు 
విచారింభవ లెను. నిచానమునందు చికి త్పావిభాన జ్ఞానము కూడియుండుటయనునది 
యెక్కు_వగా నువవన్నము కాజాలదు* త, వు శా, 
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శ cs 9 59 నీల యన “వయా2వహోరాత్రిభుకానాం తేన్తమభ్యాదిగాః కృమాత” (అ. వా 

సూ. అ. ౧) అని చెప్పినపృకారము చాకేపి _త్తకఫములుం మూడిటికి వరుసగ. _పెజెస్పిన 

వయస్సు మున్న గువానిలో అంతమధ్యాది భాగములు మూడును (పృకోపకారణమంలు, 

ఇవి సన్ని హీతములగుటం జేసీ సన్నిక్ళష్టము లగును. 

న్ా ఇవా జో ey నిప్రకృష్ణ మన కాలవ్యవధి చేత కారణ మగనది విప్కశృష్టము.---హేమంఠ 

బుతువున చయావస్థ (స్వస్థానమునవృద్ధి) నొందిన కఫము వనంళబుతువున (వ్ర 

వమునొంది కఫరోగముల గల్లించును. దక్షయాగమునం దీశ్వరునకు కల్పినకోవము 

జ్యరమునకు కారణ మగును. ఇచ్చట కాలాంతరమున కగ్తిన కారణము చేత కఫరోగం 

బున్కు యుగాంతరమునగల్లిన రుద, కోవము చేత జ్వరంబును కగు నని వెచ్వటచేశత అటి 
౧ లో ౧ ల 

కారణములు వి పృకృష్ణము లనబడును. 
వు! 

క్రో 

బలహీన మె రోగముళు గల్లింప సమర్ధము గా కుండం కారణము వ్యభిచారి యన 

దగు. ఈవిషయమును చరకాణార్యు డిట్టు చెప్పెను" దోషాః అబలీయాంసో యదాను 

బధ్న న్స న తదా వికారాఖినిర్చృ శ్రిర్భవతి” (చరక. ని, అ, ర _బలిస్థములు "కాని 

దోషములు ఎవ్వడు అనుబంధిం చియుండునో అవ్వుడు రోగములు గల్ల వనుట. 

ప్రాధానిక మన రోగముల నను దోవ వ్రఠోవమున శై నను ముఖ్యమైన కార 

ణము; అత్యుది అసాశే గ్రీసీయార్థసంయోగము, ప జావరాధము, వరిణానుము నని 
ఆభ 

మూడు విధములు. 

లో త్రము; శ్వక్కు, చతున్సు, జివ్వ! ఘా+౫మునను ఇం ద్రియములకో శబ్దము, 

స్పర్శము, రూవము, రనము గంధము ననునవ్ని వరుసగ విషయములు, అవియే యిం, ది 

యార్థములు. తనకు నుఖకరముగాని యిం, ద్రి యార్థములు అసా ఫ్మ్యెన్ట్రియార్థములు. 

అట్టి యసాత్మ ్యములగు నింద్రియార్థములతో కల్లు సంబంధము అసాళ్షైన్టియార్థ 

నంయోాగ మనబడును. 

ప్ర 
కర్తలు ప్రజ్ఞాపరాధము. 

శీత్రోన్టవర్దాభేదములైన బుతుధర్తములతో గూడి నంవళ్చరాళ కయైన 
"కాలము వరిణావము మనబడునూ. 

పెజెవ్పబడిన ఆసా కే స్టిియార్థనంయోగము, ప్రుజ్ఞాపఠాధము, వరిణాషోము 

అను నీమూడును అయోగము, అతియోగము, మిథ్యాయోగము నను భేదములబేత 

నొక్కొ_కటి మాడేసివిధము లగును. 
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ఇంద్రియములకు తమకు సంబంధించినవిషయములందు బొత్తుగ సంబంధము 

కల్లకుండుట అయోగము* అధికముగ సంబంధము కల్చియుండుట ఆతియోగము, 

విరుద్ధముగ నంబంధ్ధము కల్లుట మిథ్యాయోగము, 

అందు నే తృములకు తనకు నసంబంథించినరూవములను జూడకున్న చో 

నయోగము, రూపాదులను వెేవముగ నెడతెగక చూచుచున్న నతియోగము ; 

మిక్కిలి సూత్మ్ంబును, భయంకరంబును మిక్కిలి కాంతియు కములు నగు సూర్యుడు 
మున్నగు రూవముల జూచుట ఇవి మున్నగునవి మిథ్యాయోగము. ఇది చత్తురింద్రియ 
మునకు నంబంధించిన మిథ్యాయోగము* ఇత్తెరంగుననే తక్కిన యిం ది యములకో 

ఇంది యార్థములతో నయోగ - అతియోగ - మిథ్యాయోనముల నూహించునది. 
ఇదియ యసాశే న్రీని )యార్థసంయోగ భేదములు. ఈవిషయముశు చాగ్భటాచార్యు 

డట్టు చెప్పెను: _“హీనో౭_ సె చేని ) యస్యాల్పసృంయోగ స్సే షన చవ వా ఆతి 

యోగో౭తి సంసర్దకి సూత్మభొసుర్నఖై రవమ్, అత్మాసన్నాతిదూరస్థం విప్రియం 
వికృ తాది చ యద మై వీక్ష్య లే రూపం మిథ్యాయోాగస్స చదారుణక, వవమత్యుచ్చ 

ఫూ త్యాదీ నిస్ది )యార్ధాక్ యథాయథం, విద్యాత్ 

కాలము నశీతము, ఉప్ఫము, వర్షము అను మూడిటి చే మూడువిధముల నుండును. 

అందు హేమంతేశిశిరములు  శీతకాలములు. వసంత గృీవ్షములు డప్ల కాలము, 

వర్ష బుతున్ర వర్షాకాలము. ఇందు శీతకాలమున చల్చదన ముండవ లెను, అట్టి కాలమున 

శీతము స్వల్పముగ నున్నచో కాలమునకు హీనరోాగము. శీళము మిక్కు_టముగ 

నున్న నతలియోగము. శ్రీతము బొత్తుగలేక ఉఊప్హం బధికముగనున్న మిథ్యాయోగము, 
(ఇదియే బుతుధర వై పరీత్యము.) ఇతెరంగుననే తక్కినకాలములకును అయోగ - 

అతియోగ - మిథ్యాయోగముల నిర్ణ యించునది. ఈ విషయమును వాగ్భుటాచార్యు 

డిట్లు చెప్పెను: కాలను శీతోన్లవర్ష ణేదొ త్రిధా మళ స హీనో హీనశీతాదిః 

అతియోనో2 తిలతణ;9, మిభ్యాయోగస్తు నిర్జిహ్టో వివరీతస్య లతణతి ఇదియే 

వరిణామమునకు ఫీనమిథ్యాతి యోగములు, 

కర ము శరీరము, వాక్కు, మనస్సు అను మూడిటి సంబంధ మునుబట్టి 

మూడువిధములు. ఈ మూడిటికిని నంబంధించినవనుల బొత్తుగ జేయపండుట 
అయోగము, అట్టివనులను మితిమోంకి చేయుట. ఆతియోగము. విరుద్ధ చేస్టలుచేయుట 

మిథ్యాయోనము. చేవావర్మిశృమము మున్నగు కృత్యములను బొత్తుగ చేయకుండుట 
శరీరకర కు అయోగము. వాని నధికముగ జేయుట యతియోగము. మలమూూ తొ దులు 
వెడలనున్నపుడు వాని నిరోధించుట్క వానివేగము లేనిసమయమున బలాతాగ_ర 
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ముగ వెడలించుట మున్నగునవి మిథ్యాయోగము, ఇది కాయికకర లకు సంబంధించిన 
అయో? - అతియోగ _ మిఖ్యా యోగ ములు. తక్కిన వాచిక మానసీకకర లకును 
అయోగాదుల ని త్తేరంగుననే యూహించునది. మరియు లోకాంశతరమున చేయబడిన 
కర్శకును మిథ్యాయోగాదుల నిట్టూహీంచునోది. ఇదియే పృజ్ఞావరాధమునకు నంబం 
ధించిన అయోగ - అతియోగ - మిథఖ్యాయాగములు. దీనిని వాగ్భటాచార్యు. డిట్టు 
చెప్పెను.“ కాయవాక్సి శ్ర ఛేదేన కర్తాపి విభ బేటి ఛా, 'కాయాదిశ ర్మ ణాం 
హీనా ప్రవృ ర్తిష్టనసంస్థి తా, అతి యోగో౭తిదీ స్పిను వేగోదీరణధారణక్.” 

ఇట్టి భిదములుకల నిదానముచే వాతాది దోషములు పృకోవమునొంది యేక 
విధములగు రోగముల. గల్లించును. సవిషయముు వాగ్భటాచార్యుం డిట్లు చెప్పును: 
“నిదాన మేతద్దోషాణాం కవితా స్టేషన్ వై కభా, కుర్వు న్ని వివిధాకా రోగాకా.” 

అట్ట నిదానము వా తాదిదోవ వ్రఖోవమునకును వ్యాధికిని 'శెంటికిని కారణ 
మగుటవలన  మూడువిధము లగుశు. ఆయా బుతువ్చులయండు పుటిళ మధుఠరాడిరన 

వ! 

ములు దోషములయొక్క చయ ప్రకోషపృశమములకోు కారణములగును, ఇది కేవలము 
దోవములేే కారణము, 

పాండురోగనిదానమున “వష మో భతణాన్న ఎది” ఆని. వెవ్వట చేత 
మృత్తుకు తిన్నవ్వుడు పౌండురోగము గల్లు నని తెలియు చున్న ది. ఇచ్చట పాండు 
రోగమునకో మృద్భతణము కారణము. "కావున నిది రోగమునకు నిదానము, మరియు 
“కహోయా మారుతం బీ క్ల మూషరా మధులా కఫ్” (చరక. చి, అ. ౧౬) అను 
చరకవాక్యము ననుసరించి మృత్తు వాతాది ప్రృకోవమునకుకూడ "కారణమగునుగాని 
మట్టిని తినుటవే ప్రకోవించినదోవముచేత పూండురోగముదక్క_. ేరొండురోగము 
గల్లదు. కావున మృద్భక్షణము పౌండురోగమునకు హైతువగుట నిక్కము. 

మరియు “వా _స్యశ్వ్వ మ్రైర్లచ్భతళ్చాళ్నకళ్చ...ఊద్యతే వాశరక్తం 
(నుక్రుత, నీ ఆ. ౧ అని వాఠరక్షసంప్రాక్తి చెప్పబడినది. ఇచ్చట వీనుగు గుజ్జము 
మున్నగువానిపై "నెక్కి, సవారిచేయంట'చే వాతరక్తము కల్లునని యర్థము. అట్రి సవారి 
చేయుటచేత వాతాదులు పృకోవీంచును. రకము చలించి పొదమలయందు చేరును. 
కావున వాతౌది ప్రకోపమునకును రకము పాదముల జేరుస్వయాపము కల న్యాధికిని 
ఆశ్వాదియానము కారణమగును. కావున ఇయ్యది దోష్యములకును వ్యాధికిని ఆారణమగు 
నిదానము. ఇట్టి స్టలములయందు హపీూతుళ్చనకు వ్యాధికినిగూడ శామకముగుచికిశ్ళ 
జేయవలెను. దీనికే ఈవిషయము ముఖ్యముగగమనిం చుట. యిచ్చట వివరింవబడినది. 

| మరియు పె జెప్పబడిన హీతుపు ఉ త్నాదక్రమనియు,, న్యంజకమనియి "రండు 
'తెరంగులు. వ్యాధిని పుట్టించునది యు'త్నాదక ము. వ్యాధిసిపుట్టించకస్నను సవా క "రిగ 
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నుండునది వ్యంజకము, హౌమంశమునబుట్టిన మధురరసము వసంతమున కఫరోగమును 

క ల్లించును+ ఇది కఫరోగమునకు ఉత్పాదకము,. అట్టి వసంతబుతువున సూర్యునితావ 

ముచే కఫము కరగును. ఈసూర్యతావము వ్యాధిని కన్చించకున్నను వ్యాధికి కారణమైన 

కఫమును కరగించి నవాకారి యగును కావున సూర్య తా పము వ్యంజక మగును. 

మరియు నాహేతువు బాహ్యామనియు, ఆభ్యంతరమనియం రెుడువిధములు. 

అందు అపహారవిపోరా చారాదులు బయటనుండి కల్రినకారణము లగుటం౨ బేసి చావ్యా 

హేతువులు. అయ్యవి వాతాదుల ప్రకోపింద బేయు వ్యాయామాదులు- 

వాతాదిదోషములునుు రసరక్తాదిదూష్యములును శరీరాంతర్భాగమున నుండుటం 

జేసి యాభ్యంశర హేతువులు. అందు వస౭తబుతువునందు శ్లోవ్యంబున్కు శరదృతువు 

నందు పి_త్తంబును, వర్ద బుతువునందు చాతేంబుశు పృకోవించుట ప్రాకృత ము, వసంత 

బుతువున ప్రకోపించిన వాతపి_త్తంబులుక్కు వర్ష బుతువున (పృకోపించిన పి_్రేకఫంబు 

లును, శరదృతువున పృకోపించిన వాతేకఫంబులును “వె కృతములు. అట్టి ప్రాకృత 

వై కృత భేదములవే సుఖసాధ్యత్వాదుల గమనించుట ప్రయోజనము, ఊవిషయమును 

చరేకాచార్యుం డిట్లు చెప్పెను:--గ*ప్రాకృతస్సుఖసాధ్యన్తు వస్నన్తశరదుద్భవః (చరక 
చి. ఆ. 3) వసంతశరదృతువులబుట్టిన ప్రాకృతదోవము నుఖసాధ్య మని భావము. 

మరియు వాతాదిపోషములు అనుబంధ్యములనియు, అశుబఎధములనియు చెండు 

విధములు. అందు రోగమునకు (వుథాన కారణముగనుండునది ఆనుబంధ్యము. పృథా 

నముగాక వ్రధానము ననుసరించి యుుడునది అనుబంధము, ఈవిషయమును 

చరకాచార్యుం డిట్లు చౌెప్పిను:=““న్వత న్తోవ్య కృలిన్లో యథో _క్షసముస్థానోవశ మో 

భవత్యనుబన్థ్య3 తద్విపరీతలతణ స్త ననుబన్టః * (చరక. చి. ఆ ఇ) న్ఫుటముల% 

స్వలతణములతోగూడి యథావిధిగ నుత్పత్తియు, శాంతియు కల్తి స్వతంత్ర యుగ 

వ్యాధిని గల్లించునది యనుబంధ్యము. అటుగాక తనలవణములు న్ఫుటముగ తెలియక 

ప్రథానదోవమునకు సవాకారిగనుండునది యనుబంధము. ఈయనుబంధ్యానుబంధ 

ములు ెలిసినచో దోషసంసర్ల జనిత వ్యాధులయందు అనుబ౨ధముగ నుండు దోవము 

నకు విరోధము లేక యనుబంధ్యమునకు దగిన చికిత్స చేయుటకు నుకరముగ నుండును, 
ఇదియ దీని (ప్రయోజనము. 

మరియు (పకృతి వికృతి ఛేదముచే దోషములు రెండువిధములు, అందు వాత 

పృక్ళ లికలవానికి వాకరోగము  జనించినచో నసాభ్యము. కఫవ్రశృతికలవానికి 
కల్లిన వాతరోగము నుఖసాధ్యము. దూవ్యములగు రనరశ్తాదులును దోషములగు 
బాతాదులును, మనుజులయొక్క_ (వ్రకృళకి నమానగుణములు గాక యున్న చో 

నావ్యాధి నుఖసాధ్య మగు నని చరకాచార్యుం డిట్లు చెప్పెను: “న చ తుల్యగుణో 
దూప్యో న దోషః 'ప్రుశృతిర్భ వేల్ ” (చరక. నూ, అ ౧౦ 
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మరియు ననుబం ధ్యానుబంధముల గమనించుతరి యాశయాపకర్ణ మువే నను 
బంధతషమును గమనించవ లెను* అశయావకర్ష మన.---వాతము (సృకోవమునొందినపుడు 

తమతమ స్థానములయం దున్న కఫపి త్తములను వానిస్థానములనుండి తొలగించి శరీర 
మునంచెల్ల వానిని దీసికొని న్యాపించుతరి అచ్చటచ్చట పి త్రకఫములకు సంబంధిం చిన 

పోటు నొప్పీ మంట మున్నగు నుషృదృవములు కల్లును, ఇచ్చట వాతము స్వస్థానమున 

పృకోవము లేకుండుళు. తక్కినదోషములను బలాత్మా_రముగ దీసికొని సానాంశర 
mp 

మునకు పోవుటవే బాధలు కల్లినవిగాని పిత్తాదులు పృకోవించలేదు. కావున నట్టి 

సమయమున వాతము (పృథానమె తక్కిన పీ త్రకథములు అనుబంధము లని యూహించు 

నది. ఆట్టియెడ చాశమునకు దగినచికిత్స జేయవలెను గాని తక్కిన దోషములకు 

(టృవముసి వ్రథానచికిత్స జేయజనదు ఇది ఆశయావకర్ష ము. ఈఫిషయమును చరకా 

చారు డిట్లు వ్ ప్రకృతిస్థం ట్ పీగం మారుతః నమ్మణితయే, స్థానా 
దాదాయ గాల్రైమ యక్క యత్ర ప్రసర్పతి; తదా భేదళశ్చ దానాశ్చ తత, తత్రానవ 

CE భా స్థితః; గాత్ర డేశే భవత్యన్య శ మో దొర్భల్యమేవ చొ (చరక. నూ, అ. ౧౭) 

పృకోపించినదోషము స్వస్థానమున నుండు పోవమును బలాత్కారముగ తొలగించి 

వ్యాపీంవజేయ. ట యాశయావకర్ష మని భావము. 

నరియు చాతాదిపోపషములకు గలిదిశేషమున' గల్లు భేదముల _గమనించుట 
ముఖ్య మెనది. చరకాచార్యుండు దోషములగతి భేదమును. ఇట్టు చెప్పెను: కయ 

స్థానం చ వృద్ధిశ్చ దోషాణాం (త్రీవిధాగతి9, డోర పంచా ధశళ్చ తిర్యక్చది శ్రేయా ల్రీని 

ఛావరా, ట్రివిధాచావరాకోస్ట శాఖామ ర్యాస్థిసంధిము * (చరక. నూ, అ. ౧౭) వాతాది 

దోషములయొక్క._, గతులు ఈయెము, స్థానము వృద్ధియు నని మూడు విధములు. 
అందు తీయ మన తగియుండుట, వృద్ధిక యములం "లేక రమళమస్థానములయంద 

యుండుట స్థానము, అధికముగ వృద్ధినందుట దృద్ధి. మరియు నవి శరీరమున కిని 

శ్రందికిని ఆడ్డముగను చ్యాపించునవి మూడు గతిభేదములు. శాఖల (రక్తాదులు 
త్వక్కులు యందును, కోష్టమునందును, మర్శములయొక్క్యయం, అగ్గులయొక్క_యు, 

సంధులయందును సంచరించుగతి భేదములు మూడు. ఇత్తెరంగున వాతాదిదోషముల గతి 
భేదములు తొమ్మిదివిధముల నుండును. అట్టి గతి భిదములబట్టి చికిత్స భిన్న భిన్న ముగ 

నుండును. కావున వాని గతి భేదముల గమనించుట యానళ్యక్రము. వీనికి ప్రత్యేక 
ప్రయోజనము అఆయాచికి తా ప్రకరణాముల విపులముగ నుండును గాన నిచ్చట విడునం 

బడును, 

సై చెప్పబడిన రోగహేతు వుయొక్క.. భేదములను, దోషములమమొక్క_ భేదములను 
సంగ్రవాముగ నొక్కెడ చెలియుటకై ప్రాచీనులు సంగ వాక్టోకముల నిట్లు వెన్పీరి:-.- 
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వ “చత్వారేో దూర నికట ప్రాధానికళ్వా త్పున_సేషఒసా త్య్యైన్ది )యకార్థయు క్చరికాతి 

ప్రజ్ఞాపరాథా త్తి ధా. రుణ్గో పోధయ కారణాదపి తథా, ద్వా - వ్యజ్ణకేో త్పాదకొ 

చావ్యాభ్య న్తరభేదత్ ఒపి కథితాః హేతోః ప్రృఛేదా అమో. దోషస్య చ 

ప్రాకృతవె కృ తాభ్యాం 'భేదోఒనుబన్భ్యాదపి చానుబస్ధాల్ , తథా ప్రకృళ్యప్రకృతి 

త్వ యోగా _త్తధాశయాకర్ష వశాద్ద తేశ్చ.” వ్యాధికి ఉత్స త్తి కారణ_మెన కాంతువు 

వ్యభిచారి; సన్నికృష్ణ్టము; విప్రశృవ్నము; ప్రాధానికము నని నాల్లు భేదములు తొలుత 

జెప్పబడీనవి. పీదప నసాతశ్తే నని ) యార్థ సంయోగము, ప్రుజ్ఞావణాధము, పరిణామము 

నని మూడు భేదములును ; వ్యాధికిని, దోవమునకును, వ్యాధిదోవముల ఇంటిని 

"కారణము లగుటం చేసీ మూడు జేదంబులును, వ్నంజక, ఉత్పాదశము లకు చెండు 

"జీదంబులును చాహ్వాభ్యంతర భెదముల చే "చెండువిధంబులంను చెప్ప బడినవి. 

ఇ త్తెరంగున నన్నియు కలిపి =హేతువుయొక్క భేదములు వదునాల్లు తెరంగులు- 

దోషములు ప్రాకృతవె కృత ఛదములచే కెండువిధములును, అనుబన్గ్య = అనుబన్గ 

ఛేదములచే శిండు తెరంగులును (పకృతి వికృతి భేదములవే కండు తెరంగులును ? 

ఆశయాహోర్ద భేదం బొక్కటియు ; చరకమున జెప్పిన గతి భేదములచే తొమ్మిది 

విధంబులును, అన్నియు కలిసి పదునారు భేదములం కల్లియు౨డును. (ఇదియ నిదాన 

ల&ణవివరణము. 

అరి పూర్టరూవలత్షణము థ్రితా- 

పౌగ్రూనం యేన లమ్య శే, ర్ 
ఉత్పిత్సురామ యో దోప.వి కెపే.ణాఒనధిష్టితు, 

లింగ మవ్య _కృవముల్ప త్వాద్వ్యాథినాం తద థాయథహ్, 6 

వ్యాధి జనిందుటకు తగన మిథ్యావోరాదికారణములు గన్లియుండుటంశేసీ 

రాను సిద్ధముగ నున్న రోగము దోషవిశేషలత్షణములు వ్యాపించకుండునపుడు, అట్టి 

రానున్న రోగమును తెలియవరచు శ్రమము, ఆలన్యము, ఆరతి మున్నగు లక్షణములు, 

అవుడు రాఘన్న వ్యాధికి పూర్వడూవ మనంబడును* (పోషముల చే పూర్తిగ వ్యాస్తీ 

జెందక ళనయొక్కలతణములు కొంచెముగ నుండు వ్యాధి ప్రారంభదశను డొలుపు 

లక్షణములు వ్రూర్షరూప మకుట) అట్టి ఫూర్వుహయావము రానున్న వ్యాధి బలిషస్టముగా 

నుండుటం చేసీ అట్టి వ్యాధికి నూత్న మె న్ఫుటముగానుండు లక్షణ మె య:ండును, అయ్యది 

అయావ్యాధికి సంబంధించి వేరు వేరుగను.డుకు. ఆయాన్యాధి సూత్నీలజ్ ఇములబట్రి 

రానున్న వ్యాధి ఇయ్యాది యని తెలియ వల్రనువడుటశై ఫూర్వరూవము జెన్నబడినది. 
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అట్టి ఫూర్వరూవము సామాన్యమనియు వెేేషమనియు కెండు "తెరంగులు, 

రోగములు. జనించుటకు మున్ను దోషములు రసాదులఎ జేరి వ్యాపించునపుడు వాతా 

దులకు సంబంధించిన లక్షణములుగాక జ్వరాదులకు సాధారణము లైన శమము, ఆరతి, 

ఆలస్యము మున్నగునవి సామాన్యఫూర్వరూవము. అయ్యిది “శ, మోషరతి 

ర్వివర్ష త్వం” ఇది మున్నగు వాక్ళముల'నే శెప్పబడినది. 

మరియు జ్వరాదిరోగములు కల్లుటకుముందు రానున్న వ్యాధికి చాతాదినంబంధ 

ములచే గల్లులత్షణములను మిగుల నూక్షుముగ బెలుసునది విెశేషవూర్వరూవము. 

యిది; “బ్బంఛాత్యర్థం సమారణాల్ ; వితాన్న యనరయోచ్దావాక, కఫాదన్నారుచి' 

bw ఇవి మున్న గు వాక్యముల'చే జ్యరాదిపృకరణములయందు మూలమునశే స్ఫుట 

మగును, 

వ్యాధి జనించుటకు సిద్ధముగ నున్నదనియు, రానున్న చ్వ్యాథి యియ్యది 

యనియు సామాన్యముగ దెలుపునట్టి శమము ఆలస్యము మున్నగునవి సామాన్యుపూర్వ 

రవ మనియు రానున్న వ్యాధథియొక్క-_ స్టభావమును, దానికింగల వాతాదినంబంధ 

విశేషమును చెలుపునట్రి (కండునుంట, ఆన్నారుచి, ఆవలింతలు మున్నగు) విశేషలతు 

ణములు విశేవప్రార్య్వరూప మనియు నిర్ణయము. ఈవిషయము తంత్రాంశరమున నిట్లు 

వెప్పబడినది:---“వ్యాభక్షాతిర్చుభూపా చ ఫూర్వరూ పేణ లత్యు తే, ణావకః కిమాత్సే 

కత్టం చ లత్యులే లత వేన హిం 

అం రూవలత, ణము రికా 

తదేవ వ్య_క్టతాం యాతం రరూపమిక్యభిధీయ తే, 

సంగ్భానం విజ్ణానం జం లతుణం చిహ్నామాకృతిః, ౭ 

చెజెప్పబడిన ఫూర్వరూవము అవ్య _క్ష్రముగ గాక న్ఫుటముగ గానవచ్చినచో 

నయ్యది రూవ మనంజను. ఆయ్యది సంస్థానము, వ్యంజనము, లింగము, లవ ణము, 

చివ్నాము, ఆకృతియు నను వర్శాయశబ్దముల వే iy యా ముక్వేద కం త్ర, త మీలయదు 

వృవహారింపబడును. వా తొదిజ్వరములను అస్ఫుటముగ "చెలి రయం చేయులత రాములు 

ఫూర్వరూప మనియు అట్టి వాతాదిసంబ2 ధ భేవముతో గూడిన జ్వరమును నృటముగ 

చెల్పు లక్ ఇములు రూక మనియు నీ కటికిని భేదము నెరుంగునది. మరియు రాబోవు 

వ్యాధిని జెల్బునడి ఫూర్వరూవము. వ్యాపించిన వ్యాధిన్వరూవమును స్ఫుటముగ 

చెల్పునది రూవము నని కొంద రాచార్యులు చెప్పీరి. ఎట్టులన'ఉత్సన్న వ్యాధిబోధ 

కమేవ లింగం రూవమ్” ఆను వాక్యమున చెప్పిరి, 



వఖృలవతుణనిదానమ్ 15 

ఫూర్వరూవమును చజెప్పినవిదవ,  వ్రూర్హ ముగ లతణములతో సహాడి జనించిన 

వ్యాధిస్వరావలక్ష ఇముల చెల్పు రూవమును జెవుటకుమున్ను వ్యాధిసఎభవించు 

శచుమును "చెలుపు సంపూ ప్లని చెవుట నమ౨ఎజసముు అయినను వ్యాధిన్వరూవము 

ఫూర్తిగ జలియుటకై రూపమును జెప్పెను, 
—ద 

"చాతువ్యాధివిపర్య స్త విపర్యస్తార్గ కారిణామ్, 

జ"హథాన్నవిహారాణాం ఉపయోగం సుఖావహహ్. ౮ 

విద్యాదుపశయం వ్యాథేః నహి సాత తృ్యమితి స్మ లోకి, 

ఆయా వ్యాధికి చెప్పినెహపేతువునకు, వ్యాధికి "హౌతు వ్యాధులకు శండిటికిని విరు 

ద్ధము ల్రై శరీరమునకు వ్యాధియొక్క శమనరూవ మై నుఖమును గల్లించు శె మధముల 

యొక్కయు అన్నములయొక్క_యు, విహరములయొక్కయు నువయో*శము ఊవశయ 

మనంబడును. మరియు అట్రిహేతువునకై నను, వ్యాధికినై నను, హాతువ్యాధుల శిండిటి 

శెనను వివరీతములు గాకున్నను, వివరీతముల నువయోగిం చినవ్వుడు కల్లునట్టి వ్యాధి 

శమనరూపకార్యమును చేయు కెషధములయొక్క_యు, అన్నములయొక్క_యు, విహార 

ములయొక్క_యు, శరీరమునకు నుఖకరమెన యువయోగముగూాడ నువశయమన 

బడును ఇదియి సాత్య న్ మనియు జెచ్పనగను. 

ఈ సాత్మ బ్రలత్ణమునే ఇళరతం త, కారు రిట్లు చెప్పిరి“ దేశానామామ 

యానాం చ వివరీతగుణం గురై) సాత్య్యమిచ్య నినాత్య్యజ్టాః చేష్టితం చాద్య మేవచ” 

జంగలావ చేశములకును, జ్వరాదిరోగములకును విరుద్ధంబులై న గుణములుంకల శ్రాషధ 

ములు అన్నములు, విహారములం మున్నగునవి క్రమముగ ేశసాత్మ గ్యములనియు, 
వ్యాధిసాత్య్యములనియు వచించెదరు. 

వె జెప్పిన యువశయలతణము నిట్లు విశదముగ చెరుంగునది:— చ్యాధి జనకంబు 

లగు హేతువులకై వను జ్వరాదిరోగములకై నను, ఈ శెంటిశా నను నిర స్థములగు గుణ 

ములు కల్లిన కు *ివధములన్హై నను, అన్నములనె నను, వివారముల 3) నకు ఉపయోగించుట 

ఊవళశయము. అట్రి ఇ బాతు, వ్యాధి, సూతుని నదులు ఆను సీమూడిటి! దివరీతగుణములు 

కాకున్నను వివరీఠగుణములు గలవానివ "లె వ్యాఢినివృ త్తిరూప క "ర్భముకు కలించు 

అ "షధ-అన్న-వివారమల నువయోగించుట ఊవశయ మనబనును. అట్టి యుసయోగము 

వ్యాధి నివృల్తెరూవమెన నుఖమును గచ్లించునదిగ నుండవలెను అని ము ఖృభావము, 

మరియు తంత్రాంశరమున " సుఖానుబన్థో యో హేతుః వ్యాధ్యాదివివరీతకం, 
దే శాదికళ్చోవకయ? సైయోఒనహళయోజన్యథా” అని చెప్పబడినది గాన నిచ్చట 
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“శాస ధాన్నవివారాణాంో అనువదము బేశకాలాదులకును ఉవలత్షణము. నుఖావపహ 

మనుచోట వ్యాధిశమనరూపమగు సుఖమును గల్పించునది యని యర్థము. కావున 

జ్వరము మున్నగురోగములయందు ఒడలిమంటఫుట్టియున్న పుడు చల్లనినిళ్ళ లో స్నానము 

చేయుట మున్నగునవి. తత్కాాలమున మంటనణ చి సుఖమునుక ల్రించినను అయ్యది 

వ్యాథిని వృద్ధి నొందించును కాఖ్సన నది సాత్స్య మనదగదు. 

వై జెప్పిన వివరణము వేత నిట్లు నిర్ణ యింపబడును-బువధ-అన్న -వివారములు, 

మూడును హహేతువిపరీతము, వ్యాధివివరీతము;, "హేతువ్యాధివిపరీశము, “హీతువివరీ 
జ అననే! ౧ జు జాం 

తార్థకారి, వ్యాధివిపరీ తార్థ కారి, హాతుచ్యాధివివరీ తార్థ రియు నని ఒకొ-కటి 

యాశేసి విధము లగును. 

పెచెప్పినరీతిగ నువవయము వదునెనిమిదివిధముల నుండును, వానివివరణము 

న్స (క్రింది వటమున చూచునది:-- 

ఉవశయ ము 

| 
| 

విపరీతము విపరి తార్థకరము 

హేాతువివరీతము వ్యాధివివరీతము హేతు వ్యాధివివరీళము 

| | 
| | | Ti] | | | 

*కా? ఆ వై శక ఆ బి *ఇా ఆ వి 

1 2 8 4 5 6 7 8 9 

| | 
హీతువిపరీ తా ర్థశరము వ్యాధివివరీ తార్థకరము హూత్రు న్యాధివివరీ తార్థకరము 

—_l... | | 
| | | | | |] | | | 

*కా? ఆ వి *కాా ఆ వి సళ్ళా ఆ చి 

10 11 12 18 శశీ 15 16 17 18 
Re 

శ భూ_భెవధము, ఆ-ఆవహారము, వి-విహారము, 

ఈ వదు నెనిమిదిటి! నింద వరునగ నుదాహరణములు చూవంబడినవి:;-- 
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1. హేతువివరీతె వషధభము 10. హేౌతువివరీ తార్థకరామధము 

2. హీతువివరీతఠాహారము ll. హేతువిపరీ తార్థకరాహారము 

ఏ, హీతువిపరీతవివారము 12, హేశువివరీ తాగ్ధకరవివోరము 

4. వ్యాధివివరీత"మధము 19. వ్యాథివిపరీ తార్థక రౌషధము 

గ్. వ్యాధివిపరీ తావారము 1. వ్యాధివిపరీ తా ర్థకరావోరము 

6. వ్యాధివివరీతవివారము 15. వ్యాధివివరీ తార్థక రబివారము 

7. “హీతువ్యాధివిపరీతౌవధ్గము 16. హేతుచ్యాధివిపరీ తార్థకరావధము 

8. హేతుచ్యాధివిపరీ తావారము 17. హేతువ్యాధివివరీ తార్థకరాహారము 

9. హేతుచ్యాధథివిపరీ తవిహారము 18. హేతు వ్యాధివిపరీ తార్థకరవివారము 

అందు హేతువివరీశములు:- శీ కకఫములచే జనించిన జ్వరాదిరోగములయందు 

వీతకఫములకు విరుద్ధంబులగు నుష్ట్రగుణముక ల శుంఠి మున్నగువాని సేవించుట హేతు 

విపరీతొమధము- (శృమముచే శల్లిన జ్వరమునందు శ్రమహారంబైన మాంసరసముతో 

గూడిన యన్నమును భుజించుట హేౌతువివరీ తొన్నము. వగలు ని ద్రించుటచే గల్లిన 

రోగమునందు ర్యాలి నిదుర మేల్కా_౧చుటయు, రాత్రి నిదుర మేల్ళూ_నుటచే 

గల్లిన రోగమున వగలు నిదురించుటయు హేౌతువివరీశము'లె న వివోరములం (ఇవి 

పీతువివరీతములగు శువషధ-అన్న-విహారములు.) 

వ్యాధివిపరీ కములం:-అతిసారమునకు చిరుబోొద్దియు విషమునకు దిరిసనంబును, 

కష్ట, వ్యాధికి చండయు వ్యాధి వివరీళములగు సాషధములు, (ఈ యావధములు 

దోషములను  లత్ఫుపెట్టక లమ ప్రభావమువలన వ్యాధిని నివ ర్టింవజేయును.) 

అతిసారమున _స్తంభనకరములగు చిరుసెవగల నువయోగించుట్క వ్యాధి దివరీతముగు 

నన్న ము. ఉదావర్తవ్యాధీయందు ముక్కు_ట వ్యాధివివరీళవిహోరము, (ఇవి వ్యాథి వివరీత 

ములగు ళెషధ-అన్న -వివారములు.) 

ాతు వ్యాధులకు వివరీకములం:---వాతమున జనించిన శోవరోగమునుదు 

వాతకోపముల శెంటీని వారించు గుణములుగల దశమూలముబం ేతువ్యాధి విపరీత 

మగు సావధము. వాతకఫములచే జనించిన గృవాణీరోగముకందు మజ్జిగ నువయో 

౦0-చుట పాతు వ్యాధులకు వివరీతమగునాపహోరము, స్నిద్ధవదార్థముల చీదించుట 

చేతను, వగలు నిదురించుటచేళను, కట్టిన తం దయందు రాతి నిదుర మేల్కాంచి 

యుండుటెహూతు వ్యాధులకు ఇెంటికిని విషరీత్యమెనవిహారము. మరియు “జ్వ లే 3 వాతి 

సాలే చ యవాగూసృర్వదా హతా” అను ను శు వాక్యమునుబటి యవాగువు (గజ 

జ్వరమునకు పిళము. ఆ య్యాది వాళతజ్వరమున నువయోగించిన నువ వీర్యముచే వాత 

మును ప్రభావముచే జ్యరమును హరించును కావున నయ్యది హేతువ్యొాధులు 
'కెంటికిని వివరీతమైనయన్నము*, (ఇవి హేతువ్యాధులకు శెంటికని వినరీశములైన 

ఉెషధ-అన్న -విహారములు.) 
మాధప == 
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"హేళువిఫరీ శార్ధకములు: కవీ త్తమును పృ ధానముగ జేసి పుట్టిన వృణకోఫమున 

పాకావస్థ నున్న వ వ్రణశోఫమునకు ప్విత్తముకు వృద్ధినొందించు నుష్ణవీర్య ద్ర వ్యములకేర్చి 

కట్టుగట్టుట పూటపపరీ శార్థకరమగు నావధము. పిత్తవ,ణమునందు విదావాకరములై న 

యన్నాదుల భుజించుట యౌతువిపరీ తా ర్థకరమగునన్నము- వాతమున జనించిన యున్హా 

దమున వాతముశు వృద్ధినొందించు భయమును జూపుట హేతువిపరీతా ర్థకమగు విహో 

రము. (ఇచ్చట పి పీ_త్రమునకల్లిన (వృణమునందు, వి _లృవర్థకములగు నావ ధాన్న విహారముల 

నువయో గిం చినను, హీకువ నపి త్తమును శమి? దజేయు కార్యమును గల్లిం చును, కావున 

"బాతువివరీ తా ర్థకరము లని యెరుంగునదిఇ త్తొిరంగున నే వ్యాథివిపరీ తార్థకరములయందు 

గూడ నూహి ంచునది. (ఇవి హేతువిపరీ తార్థకరములగు 'జుెవషధ-ఆన్న -వివారములు ) 

వ్యాధివిపరీ తార్థకరములు: - అజీర్ణ మున పమనములగునపుడం వమనములు గల్లించు 

(మృంగకాయ నువయోగించుట చ్యాధివిపరీ కార్జకరమగు నశసాషధము*, సిశేచనములగు 

నపుడు పొలుద్రాగుట వ్యాధివిపరీ తార్గకరావారము. వనునములగునపుడు ఆజీర్ణరస 

మును వెడలించుటశై, వ్రే, ళ్లచే చెల్బ గించి వమనములువేయుట వ్యాధి విపరీ తా ర్థకరమగు 

విహారము. (ఇవి వ్యాధివిపరీ తార్గకరములగు జెషధ-అన్న- వివోరములు ) 

మాతు వ్యాధులకు విపరీ తార్ధకరములం:---నిప్వున కాలిన (వ, ఇమునకు ఉస్ష్రగుణ 

ప్రథానములన అగరు మున్నగునావధములను వట్ట- వేసీ యుపయోగించుట జవ 

గుణము కల నిహ్వునకును, దానగర్దిన వ,ణమునకును సమానగుణమెనను, ఆశకెంటికి వివరీ 

తార్థకర మగు నౌషధము. విషమునకు విషము నువయోగించుట కూడ హౌతువ్యాధు 

లకు “విపరీతా ర్థకరావధ మగును'మడ్య'పానమున బనించిన మదాళ్యయమునందు మద్యము 

నాహారము జేయుట "హేతు వ్యాధి విపరీ తార్థకరాన్నిముగును, నీటియం దిదుటచే కల్లిన 

సమూూఢవాతమునందు నీటియందితగొట్టుట 'హూకుచ్యాభులక విపరీ తార్థకరనుగు నిహా 

రము. (ఇవి హేతు న్యాధివిపరీ శార్థకరములగు కువ ధ- అన్న -విహారములు.) 

ఇచ్చట వమనాదుల యందు (చ్యంగ కాయ మున్నగునవి కూతు వ్యాధుల కను 

గుణములుగ నుడుట చే వ్యాధిని వృద్ధినొందిం చవలసియుశ్నను, చెమధాదులప్రభా 

వమువేత "పూ త్వాదులకు విరుద్ధముగ వ్యాధిశమనరూపమైన కార్యమును కట్టించునని 

యొరుంగునది. ఇట్రియుషళయము వ్యాధిలమీణములు న్ఫుటముగ గానమిం చేసి వాతాది 

సంబంధమును. నిర్ణయిఎవ వలనుపడకుండుశళరి హే త్వాదివివరీశములగు శదషభాన్న 

విపారాదుల నువయోగించినచో దాననా వ్యాధి శమించినయిడ అట్రివ్యాధి వాతికము 

వై త్తికము నని నిర్ణయిఐ౨వ వలశువడు ఏ. కావున సీయుపశయము గూఢలింగ వ్యాధిని 

. ఒక ప్న ( ఏ, అయది పీ తమున నిర్ణయిఎవ సాధశమగుకు ఎట్టు లన కవ న్రీరి దెనిం దిన య్య & 
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గల్లినదియా? వాతమున గల్లినదియా! యని నందేవాముగ నున్నవ్వుడు పీ త్తనారము 

లైన యాషధాదుల నువయోగించునది. అవ్వడు ఆవ్యాధి వృద్ధినొందక శమి౨-చిన-చో 

నియ్యది వె త్తిక మని నిర్ణయిం చునది. ఇదియ ప్రయోజనము. ఈ విషయమునే చరళొ 

చార్యుం డిట్లు చెప్పెను:.._ోసూథలిజ్దం వ్యాధిమువయానువశయాభ్యాం వరీ కేతో 

అనుపశయమునగూడ _పెజెస్పినవిధముగ నూహించునది* 

అధ ఆనుపషశయలశ్న్ ణము లయా- 

వివరీతో?_నుపశ యో వ్యాధర్థిసాశ్యాభిసంజ్ఞి తః, 9 

వె జెప్పినరీతిగ "హేతు వ్యాధులకు వివరీతంబుబఐంను, వివరీ తార్థకరంబులునగు 

బెషభాదుల నువయోగించునపుడు వ్యాధి శమించక వృద్ధినొంది శరీరమునకు కష్ట 

మును గల్లించినయెడ నాయౌాపషధాదులు అనువశయ మని చెప్పబడును. ఇదియే వ్యాధికి 

అసాత్య్య మనియు చెప్పనగును. 

ఉవశయమునకు విరుద్ధమగునది అనవశయము కావున నిదియు నువశయము 

రమని "వేరుగ లెక ; కావున “విదానం వ న త్ర 

న లాలో త రిక్టకం కశాక్మ 
అరె సంపా పిలు ఆము రతా 

యథా దుస్ట్రేన దోపేణ యథా చానువిసర్పశా, 

నిర్వ ఫత్తీరామయస్యాసా సమా) ప్రిర్ణాతి రాగతిః, 10 

జ్వరాది పృకరణములయందు జెస్పినరీతిగ నాయాపద్ధతి నకునించి మిథ్యా 

పోరాదులచే దుష్ట్రమె (ప్రకోవమొుది శరీరమునందనీ యామాశయాది స్థానముల 

(ఆయాదోషమునకో జెప్పియుండు ప్ర, కారము) వ్యాపించిన వాతాదులచేత, రోగ 

మునకు జెప్పిన లక్షోణములుం సంఫూర్జములుగ గల్లి, రోగము నంభవించుట సంప్రాప్షీ 

యనబడును. ఇయ్యుది జాతి, ఆగతి యను శబ్దముల' చీగు డ నీయాయు్వేదమునాదు 
'జెవృంబడును, 

దీని కుదాహారణము:-మిథ్యాహారాదులచేత వాతానిదోసషములు వ్రశోవము 

నంది యామాశయమున జేరి రసభాతువుతోలహాడి శరీరమున నుండు కొయాగ్నిని 
వెడలించును. అకాయాగ్ని బెలువెడలి శరీరముపై వ్యాపించి శరీరమున౦ జెల్ల 
వేడిమి బుట్టించును, చానంశేసీ రోమరంధ్రములన్నియు నడ్జగింపబడి చెవ్వుట పట్టక 
శరీరమున సంతాసుబును అవయవములన్ని టియందు నొప్పియు కల్గును. పెకెప్బీన 
లతీణములన్ని యు నమ కాలమున గచ్లిన నయ్యది జ్వర మనబడుకు. ఇచ్చట దవ్రము 

లైన వాతాదులు సెశెప్పినరీతిగ నామాశయమున వ్నావీఎచి కోహూన్నిని 'వధిక్షిం 
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(ద్రో,సీనవుడు పెజెస్సిన సంతాపాదులం సమకాలమున గల్లి శరీరమున వేడి వ్యాపిం 
చుటర్ జ్వరసం ఫ్రా ప్పి యని యొెరుంగునది. ఈ సంసా పి జ్యర ప్ర పృకరణామున నిట్లు 
చెప్పబడినది :-“ మిఖ్యాహారవివారాభ్యాం దోషా వ్యామాళయాశ్ర, యా, బహిర్నిరస్య 
కోహ్లాగ్నిం జరదాస్ఫూ్యూరసాను గా8, స్వేదావరో ధన్సం తావస్సర్వాజ్ఞ గ వాణం తా 

యుగవద్య శ్ర రొ శేచ న జ్వరో వ్యవపదిళ్య తేల” ఇశ్తెరంగునణే తక్కిన వ్యాధులకెల్ల 
నాయాప్రశసణమున సంప్రా స్తీ చెరుంగునది. 

-అం సంప్ర ప్తి "భేదములు ఈ 

సంఖ్యావికల్పప్రైథాన్యపలకాలవిశే నెషతః, 

సా ఛివ్యలే యథా్రైవ వతు న్తేబప్టై జ్వరా ఇతి, 11 

(సె జెప్ప బడిన సంప్హా ప్రీ, సంఖ్య, వికల్పము, ప్రాధాన్యము, బలము "కాలము 

అను నై దిటియొక్క. వేేషమువలన ననేకవిధములుగ "భేదము గల్లియుండును. అందు 

సంఖ్య్యూవిశేషము జ్వర పృకరణమున స్టీగ్యంథమునంచే 'అష్టాజ్య రా? అని చెప్పబడినది. 

అదియెట్టులన-“జ్వరో౭ష్టధా పృథగ్గ ఏన్హ పసంఘాతాగంతుజస్స ్మ తక” అని 

జ్వరము యొక్క_సం ఖ్య ని'్చేశింపబడినది. వాళ-పి త్ర-కఫములచే వేశ్వేరుగను, శెంజేసి 

దోషముల సంసర్దము చేతను, సన్ని పాతముచేతను, ఆగంతు కారణముల వేతను గల్లుటం 

జేసి యెనిమిది విధములగుకు. ఇచ్చట వాతి కాదిజ్వరముల సంప్రా స్టియు "వేరు నేరుగ 

నుండును. అందు వాత జ్వరస౨ప్రూ ప్రియందు వణకు గొం తెండుట, నిదురబట్టకుండుట, 

గాత్ర, స్తంభము మున్న గులత్షణములతో గూడి వాతజ్వరము వ్యాపించును. ఇదియ వాత 

జ్వరసంప్రా ప్పి. ఇత్తెరుగుననే పిత్తాదిజ్వరములసం ప్రా వీ వేరు వేరుగ నుండును. ఇత్తెరం 

గుననే “వష్బు కాసాక్కి వస్తా శాషసాక, అమా గుల్గాం, అష్టావుదరాణి” ఇవి మున్నగు 

స్థలములయదు ఆయాసం ఖ్యకుబట్టి వానిసం ప్రా ప్రియ ననేకవిధముల నుండును, 

అడి వికల్పలతృణము ఇకా 

దోపాణాం సవవేతానాం వికల్చో౭౬ంశాంశకల్చ్పనా, 

ఆయావ్యాధులకు సంబంధించి వేరియుండు వాతాదిపోషములకు అవి చేయు 

నట్ర్ కార్యముల క వానికి స్వాభావికములగు రూతూదిగుణముల విభజించి నిర్ణయించు 

టమీ వికల్ప మనబడును. 

ఎట్టులన-__- వాశమునకు రూతశ్షత్వుము, లాఘువము, ఆ త్యము, కాఠిన్యము, 

నూత్నీత్టము ననుగుణాములు స్వథావసిద్ధము ౨. వాతము వ్రశోపించునపుడు. పై జెప్పిన 

గుణములలోే నొక్రగుణము వృద్ధినొందియై నను, రుడు మూడుగుణముఖం వృద్ధినొంది 

యొనను, అన్నియు నమ కాలమున వృద్ధినొందిమైనను పృకోపించుకు.  అట్టిసమయమున : 

వాశముచేయు పకులలో చేసణమునకో సంబంధించిన కృళ్యముల'జేయునో అట్టికృత్య 
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ములబట్టి యియ్యది రూతగుణమునకు నంబంధించిన యువ దృవమును గల్లించు చున్నది; 

"కావున రూత్షగుణము వృద్ధినొంది వాతము (పృకోషించినది యనియు, శిండు మూడు 

గుణముల కృత్యములు గనబడినపుడు ఆయాగుణముల చే వృద్ధినో "ందినది యనియు, 

వాతమునకు సంబంధించిన గుణములనుబట్టి విభజించుట వికల్పమని నివ్కు ప్పొన్టము. 

అందు వీయేగుణము లధికములై వాతము (ప్రకోపించి జ్వరాదుల గన్లించునో అయా 

గుణములకు సంబంథించిన లతణములతోగు-+డి రోగము వ్యాపీం చును, గాన వట్టి 

యంశకల్పనమువేత సంస్రాప్రికిగూడ భేదము కల్లు నని ఫావము* గుణముల కొన్ని 

మాత్రము వృద్ధినొందుటకు దానికి నిదానమైన యాహారాదివన్తువుల గుణములు 

కారణము లగును. 

కాహాయరసమున వాతమునకు జెప్పిన రూతుకీళలగుతాషదిగణము లన్నియు 

కలవు. కావున కపషాయరనముము సేవించినపుడు రూతూదిగుణాము లన్నిటిప చాళము 

(ప్రకోపము నొందును. ఇత్తెరంగుననే తక్కినవి యూహించదగుకు,. పీల్తాదులకు 

గూడ నిట్టులే యంశకల్పనము 'బేయందగును. 

వై చేప్పిన విషయమును సుశ్రుతుం డిట్లు చప్పెశు ని. నర్భావై శ్రీఖిర్వాపీ 

ద్వాఫ్యా మేశేన వొ పున, సంసస్తే రుపీత9 క్రుద్ధం దోషం డోసో౭మభావతి.” 

(నుక్రుత నూ. అ. ౨౧) ఆయావ్యాధులయందు వాతొడిపోషములం "చీరినపుడు 

అన్ని గణములచేతనై నను లేక ఒకటి-రెండు-మూడు గుణముల చేని నను పృకోసించిన 

దోషముననుసరించి తక్కినదోవము లుండు నని భావము, 

(ర ప్రాధాన్యలవ్ కాము థళూ- 

న్వాతన్త్యపారత న్త్రారాభ్యాం వ్యా భః ప్రాధాన్యమాదిశేత్ 12 

జ్వరాదిరోగములయందు నితరవ్యాధులు చేరియున్న పుడు అందు (వ్రృథానం 

బెద్ది! అప్రధానం బెద్ది! యను నాశంక కగన్గినయెడ న్వతంత్రముగ నుండు వ్యాధి 

(ప్రధానం బనియు స్వతంత్కముకాక ప్రధానవ్యాథీ ననుసరింది. యుండునది 
య ప్రధాన మనియు నెలుంగునది, 

వ్యాధి నంభవించునపుడు అనేక వ్యాధులు న్మాకమించుకు. అప్పుడు సతీం గ్ 
(UU 

వరకం తృలక్షణములబట్టి స్వతంతృమును నిర్ణయించి అది (వ, ఛూనమనియు, వాని నాశ, Ww 
యించి వరతం, తృముగ నుండునది యప్రథాన మనియు నెరుంగునది. ఈభిడమునుబటి 

సంస్త క్తిసాడ ఖిన్నముగ నుండును. అందు పృథానవ్యాధి ఆఅనుబంధ్య దునియ, 

అవ్రభాన మనుబంధ మనియు జేప్పనగును. ప్రభానవ్యాథి *ిరింగి దానికిదగిన చికిళ్ళ 

చేసినచో నప్రధానమగువ్యాధియు, ప్రభానముతో సూడ శమించును. అప్రఢానిమునకు 
వేరు? చికిత్స జేయ నవసరము'లేదు. ఈసౌకర్యమునే వీని సరయు ట యావశ్య్ళకము. 
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ఇచ్చట ప్రృధానమును చెప్పినచో దానికి విరుద్దమైన యప్రథానము గూడ 
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కెప్పినట్లగును గాన ఉఊద్దేశస్థలమున సంఖ్యావికల్ప హా భాన్యబల కాలవిశేష తః 

అని ప్రాధాన్యము మాత్రము నిస్లైళింపబడినది. 

అం బలాబలలతణము రిఆా- 

"టా త్వాది కార్స్యానయ వై న బలాఒబలవివేవణమ్, 
వాా2? ౦ 

వ్యాధిజనించుటకు ఆయావ్యాధిననుసరించి వెచ్పబడినపూతువు ఫూర్వరూవ 

ములు, రూపము, ఉఊవశయము అశువానియొుక్క సంస్రూార్హ లక్షణములను కొన్నిటిని 

బట్టి వ్యాధియొక్కబలమును, బలహీనతను ఎరుంగునది. అయాచ్యాధికి జెప్పినకార 

ణము లన్నిటి వే వ్యాధిక బ్రినయెడ వ్యాధి బలిష్టం బనియు, కొన్ని కొరణములనచే 

మాత్రము కలినయెడ వ్యాధి బలహీన మనియు నెరుంగునది. ఇ్తెరంగునచే ఆయా 

వ్యాధికి జెప్పియుండు ప్రూర్యరూవరూ వలకు ఇము౯ న్నియు గాన్సించి వ్యాధిపుట్టిన 

నయ్యది బలవ శ్రర మనియు అందు కొన్ని నూ త్రము గానవచ్చినయెడ న్వల్పబల 

బనియు ెరుంగునది. నంశర్పణమునకు జెప్పినవానిని పూర్తిగ నువయోగించుటవే 

వ్యాధి శమించినయెడ వ్యాధి బళిష్టు మనియు, కొన్నిటిచేతనే వ్యాధి శమించిన 

వ్యాథి బలహీనం బనియు నువశయముచే గూడ చెరుంగునది. 

వ్యాధి సంభవించుసమయమున సె జెప్పిన హూళత్వాదుల బలాబలమునుబట్టి 

సం'ప్రా ప్తీ గూడ భిన్నముగ నుండును గాన, సంపా స్టినిబట్టి వ్యాధుల బలాబలమును 

నిర్హయించునది* 

క gl రె జానీ ఇ మ వ్ 

నక్తం దిన రుభుకాంశో ః వార్టిధికాల్ యశానులమ్. 1B 

రాత్రి, వగలు వనంతాదిబుతుపవులు భో౭నననుయము ఆను తకాలముల 

యొక్క భెగముల ననుసరించి వాతాదిపోషముల కాలమును విభజించి ఆయా 

వ్యాధుల కాలములను నిర్ణ యించునది+ 

వాగ్భటాచార్యుండు వాతాదులకు కాలముల నిట్లు చెప్పెను -“వయో౭. 

హోరా త్రిభుక్త' నాం "లేఒ న్వమభ్యాది గాః క్రమాల్ ” (అ వా. సూ అ. ణు 

మనుజులకు నిర్ తమెనవయన్సు, పవలు, రత్రి భోజనసమయము అను వానియొక్కు 

ఆంశమునను, మధ్యమునను, ఆదియందును కృమముగ వాత-పీ శ్ర-కఫములు మూడును 

పృద్ధినొందును. (పైశెప్పీన వయస్సు, పగలు ర్యాతి భోజనసమయములను ఒకొక 

దానిని మూడుఫాగములు జేయ, అందు అంతభాగమున వాతంబును, మధ్యభాగ 

మున పీ త్రంబును, ఆదిభాౌగమున కఫంబును బలముగ నుండు నని ఫెవము) ఈ వాకష్టము 

ననుసరించి రాత్రిని వగటీని, భోజననమయమును మూడుభాగములుగ సగొక్కొంక 



పఖ్బలవమణనిదాన్మవు ర 

దానిని ఫాగింవ నందు అంతభాగమున జ్వరము వ్యాపించిన యెడల వాతజ్వర 

సంప్రాప్త క యనియు, మధ్య భాగమున నంభవించినయెడ ప్ _త్రజబ్వరసంస్రా పి వి యనియు, 

ప్రగమకాలమున సంభవించు నెడ కఫజ్వరసంప్రా వే యనియు నూహీంచునది, - 

(3 37 గా 

మరియు “వర్దా శరదషస స్తేన వాశాద్ద్యిః ప్రాకృత? గ్రామా! అనం 

వచన(ప్ర కారము వర్దా కాలమున వాతంబును, శర త్కాాలమున పి త్తంబును, వపగంత్ల 

కాలమున  శఫంబును 'పృబలములంగ నుండును. వ్రన వర్ష బుతువున బుట్రిన 

వ్యాధి చాలిక మనియు, శరత్కాాలమున బుట్టినది _పెత్సిక మనియు, వసంత ఇలమున 

బుట్టినది కఫజ మనియు వాని సం ప్రా _ప్పనిబట్రె యెరుంగనగును, ఇత్తరుగున శాల 

ఛేదమునుబట్టియు సంప్రాప్టీ భేదము కల్లు నని భావము, 

బతి పోక్సో నిదానార్థః తజ్యాాానే నేనోవ జేయ్య లే, 

ఇ త్తెరంగున నిదానవదముయొుక్క అర్థము సం హరు *వముగ విపనె )చబడీ 

నది. ఆఅయ్యది జ్వరాదిరోగముల (పృకరణములయం౧దు సవి_గధముగ "దిలవబడును, 

(ఇచ్చట సకలరోగములకును సామాన్యనుగ నిదానము చెవ్పబడియె. దినిని 

మరల నాయారో గ ప్రకరణములయందు ఆయారోగముల ననునరించి చి స్త్పరముగ 

చెలువబడు నని భావము 

ఆధ నిదానవిశేవము థా 

సెంర్వేహో మేవ రోగాగాం నిదానం కువితా మలా;, 1h 

తత్స్ర)కోవస్య తు ప్తోక్షం వివిధాఒహిత నేవనము, 

మనుజులకు సంభవించు నకలరోగములకును (వృశోవమునొందిన వాళంసీ రం 

కఫములు ప్రధానముగ కారణము లై యుండును. అట్రిడోమములం ప్రకోపం చుటకు 

'వఢ్యములుకాని నానావిధములైన యాహారవిహారొదుల. సేవించుట. 8ారణమగును. 

ఈవిషయమనును నుక్రు తాచార్యుం డిట్లు వెప్పెను:జనాస్తి రోసో వినా 
దోమైకి యస్తాత్తసాదిషచకణ?, అనుక్తమపి వోహిణాం లిద్దర్యాధిను పొద ఆీల్ * 

ర 

(నుక్రుత మా, అ. కళా చాతాదిడోవసంబుధములేక రోగ 'మొక్కటిమైన 
పుట్టబోదు; కావున కిొన్నిరోగములకు వాతాది శ్లో వములబట్టి అడ్ ఇముల. జెద్స 
కున్నను, ఆ రోగములకు తత్కాలమున నుండు లక్ ఇములబట్రి గోనవముల నిర్శ 

యించి ఆయాపోషములు శాంతినొందునట్టు చికిళ్ళ చేయున ఏ. 
Tram డా rs శారా 

మధుకోశమున నీస్టోకము చరకుడు శెప్పె నని ప్రాసెకుః కాని సుక్రు క్ల 
ఘునం దీక్లోకము -కానబడియెడిని 



ర మవాూాధవనీదా నే 

మరియు నాగంతుకారణము లగు అభినూతాదులచే నాకసీ కముగ గల్లిన రోగ 

ములయందు రోగములు జనించునపుడు ఆత్షణమున దోషనంబంధము లేకున్నను పీదవ 

వాతొదులు (ప్రకుపితములై వానికి సంబంధించిన యువద్రవముల గల్లించును, ఎట్టు 

లన-క త్తిచే నరికినపుకు ఆగంతుకవ్యణము కల్లుకు. నరుకు సమయమున దోషసంబం 
ధము లేక యున్నను, ఊ త్రరతణమున వాతాదులం ప్రకోపించి పోటు నొప్పిమున్నగు 

నుషృద్రవముల గల్లించు నని భావము. తోవిషయమునే చరకాచార్యు లిట్లు చెప్పిరి: 
“ఆగన్తుర్ణి కవృథావూర్వసముక్పన్న్నో జభున్ణం వాకవి త్తశేషణాం వైమమ్యుమా 
పాదయతి.” (చరక నూ. అ. ఎం) 

మరియు చాతౌాది (వకోవకారణ ములం అనంకములు, కాన్రనవానినీ నిర్ణ యించి 

చెప్ప ేరికిని శక్యముకాదు. ఆటి కారణములను సామాన్యముగ వాగృటా చార్యుడు 
నిదానస్థానమున సంగృహముగ "నిట్లు పెను: లికోవణకపాయాల్బ రూక 

ప్రమిశభోజనై ౩, ఛారనోటీరణనిశాబాన కాక్క ళ్నభామ. (క్రీయాతియోగ్య 

శోకచింతావ్యాయామమెథునైః న్రీష్టావో రా త్రిభుక్తాచ్నే ప్రకవృతీ సమారణ), 
పిత్తం కట్వన్లుతీక్షో ప్ర పటు క్రోధవిదాహిభిః, శరన ఛ్యావ్నా ర్నాక్యర్థవిదావా సమ 
యేమ. చ. స్వాద్వన్లులవణ స్నిగ్ధ గుర్వఖిమ్యందిశీత లై 8, ఆస్యాస్వవ్ననుఖా జీర్ణ 

దివాన్వ స్నా౭-తెబ్బంవాలై కి వ్ర చృర్దకార్యయా గవ భు _క్షమ్మాత వసంతయోక, 
ఫూరాషే ప్నా వూర్వారాత్రేచ చేష్టా ద్వన్ద ఏను నంకరాత్, 'మశ్రీభావాత్స 

మసానాం సన్ని పాత స్తథా పునక ఆ. వా ని, అ, ౧. నో ఇ ౧౪-౧౯) చేదు, 

కారము వగరు అను నీరసములు గలవదార్థముల  భుజించినను, మిక్కిలి కొంచెముగ 
భుజించినన్కు జిడ్డు లేని పదార్థములు తిన్నను నియకమగుకాలము నతి శ్రమించి భుజించి 

నను, మలమూత్రాదులు వెడలనున్న పుడు వాని వేగనమును నిరోధించినన, వాని వేగము 
"లేకుండునపుడు బలాత్కారముగ వాని వెడలించినను, రాత్రులయందు నిదుర 

మేల్మా_౦చినన్కు మిక్కిలి బిగ్గరగ మాట్లాడిననుు వమనము, విరేచనము మున్నగు 
వంచకర్శములను వానివానికి నియకమైన (ప్రమాణము నతిక్రమించి అధికముగ జేసి 
కొన్నను] భయవడినను దుకికో౦చినను, మనస్సున మిక్కిలి బింతించినను) 'జేవూవరి 

శ్రామము నధికముగ జేసినను, బలమును అతిక్రమించి సంభోగము. జేసినను, ఇట్టి కారణ 

ములచేత వాతము. ప్రకోవము నొందును. మరియు గ్ర మృకాలమునందును, పగటి 
చివర (మూడవృ 'భౌగమునన్సు రాత్రి మూడవభాగమునను భుజించిన యావహారము 
జీర్ణ మైనకాలమునందును వాతము (ప్రకోపము నొందును, కారము, పులుపు అను 

స వ్యథాపూర్వః సముత్పన్నః = వ్యథావూర్వసముత్పన్న: వ్యథాపూర్వా 

యస్య = వ్యథాఫూర్వకః. అని వ్యుత్పత్తి తెలియదగు. 



పజ్బలవణనిదానమ్ 
లర్ 

రెండురనములు  గలవదార్థములను భుజించికను, తీళ్టగుణముగల ఆవాగు మున్నగు 

వానిని ఊస్ష్రగుణముక ల పదార్థములను భుజించినను, ఉవుకలసదా ర్థములకు భుశిం-ది 

నను, వి త్రము (ప్రకోవము నందురు. మరియు కోవవడినను, మంటబుట్రి౧చు దణాగ్ధ 

ముఖ తిన్నను, గ శరత్యాలమునందుకు; మధ్యాహ్న 3 "లమున౦గును; అర్ధరాశ్రి 

కాలమునందును మిక్కిలి సంతానము కనిన నమయములయందును సీ శేము వ్ర" 

వీంచును. తీపి, పులుపు, ఉప అను రసములు కోల పదార్థముల, నే సను, మిక్కి. 

జిడ్డుగల పశార్థముల్యనై నను స్రోతన్సులయందు (దృవమును సుట్రింకు సదార్ధముల 

చైను, కికలదదార్థములై. నమ భుశించినళు ; విశేవముగ సారునితున్న మ, 

ఎక్కువగా నిదబోవుచుర్నకు; భుజిం చినయాహార ము బీర్ల ము గాకున్నను, వాటి 

యందు నిదురిచినను శరీరమును మిక్కిలి బరియు చేయం పదార్థముల మణి) చినను, 

వమనాది క్రియలను వాని వానికి నియమితమగుళాలమున శేనికొనకున్న ను శఫఘము 

ప్రకోవించును. మరియు భోజనమున  కు_త్తరథ్నణ మునను, వనక కొల మునందును, 

చలు మొదటి (మూడవ ఫ్ గమునందును రా రాత్రి మొదటి (ము+డవు భెగము 

సందునుకూడ కఫము ప్రశోపిచును. _వెజెప్పిన గో యావహారవిపోరాదులలాో | గ సి 

దోషములకు జేప్పినవి సంరరముగ శవింపబడిన యముడ శుజేసిపోవములం వ్ర" వను 

నొందును. అన్నింటిని సుకరముగ సేవించుటచీత నన్నియు ప్ర "సము నొందు. 

| i a) ద) ' నని, 

ఇత్తెరుగున సామాన్యముగ (త్రిదోవములయొక్క ప్రకోవ ॥ రణముల 'నిరుంగునది 

“అర చరకో కృనిదానము థా 

నిదానార్థకరో రోగో రోగ స్య్యాప్వువజాయతే. 19 

కద్భథా జ్వరనన్తాపాద్ర దక్షపి _త్రముదీర్య లే, 

రవ్తెజ్ట సరఫ తాభార్థం of 'పక్చావ్యుపబాయ కే. 1౮ 

సేహాభివృద్ధ్యా జథరం జఠరాచ్కోథ సవ చ, 

అళ్శభోళై జాఠరం దుఃఖం గుల ల హ్పొవ్యుపజాయ తీ, |? 

(దివాస్వాపాదిదో మైశ ఏ ప్రతి ఖ్యాయశ ప జాయతే 
ప్రతి శ్యాయా నథో "కాన! శాసార్సేజ్ఞాయ కే యమక 

తయో రోగస్య సాతు'తే న్ ో చ స్యూవ్వ్యుపజాయలే, 18 

ఒకసమయమున  స్వవారణములగు మిథ్యాహారనివ*రాదుల చే గగ్లినరోగమయు 
ఇంకొకరోగముకు నిదొనముకుబో తె గల్లించుకు. అది యెట్లు లనః:--జ్వురన ౩ తొనము 

వలన రక్తపిక్రము శల్టును. రక్షపి త్రమువలన నొకవేళ రము కూడ కల్లుకు, 
ఆశండిటి చేత శోషంబుకు కురు. పీ పాము వృద్ధినొంది మవశోదరముళు శచ్గించుకు, 
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ఉదరమువలన శోణశము (వాపు సంభవించును. అరో్నోరోగము వేత జళరము (ఉద 
రము) కల్లును, గల ముకూడ కల్లును. వగలు నిదురించుట మున్న గుకారణములబే 
గల్లిన పీన నము (పడిసెము వలన కాసవ్యాధి కల్లును, కానమువలన తయము కల్పును+ 
అయ్యడి శోషమునకు ేతువగును. (ఇది “దరక్రమున జెప్పిననిదానము, మాధవ 
కరుఃడు దానిని తన గృంగోమున ననువదించి చెప్పె నని యెరుంగునది.) 

అరి రోగము రో గాంతరమును కల్లించు కనుము ఏతా 

తే పూరం శేవలా రోగాః పశ్చాజ్జేత్వర్థకారిణ? 

క శ్చిద్ది రోగో రోగస్య హౌకుద్భాశ్వాప్ర శామ్యతి, 19 

న ప్రశామ్యతి చావన్యన్యకః "హాతుత్వం కురు లే2_వీ చ 

ఏవం కృచ్చ తమా న్యాణాం దృశ సి చె నే వ్యా ధిసజ్క_ రాః, 90 

తస్తాద్య క్నేన స సె థె ఏదె్యః ఇచ్చద్భిస్పెద్ధిముద్ధ ఆ "మ్, 

జ్ఞాతవ్యో వమ్యతే యో౭యం ౦ జగ్గరాదీనాం వినిశ్సయః, 21 

పెజెప్పబడినవిధముగ ఒకరోగము  నురియుకరోగమును గల్లించునపుడు) 
తొలుత చారోగములు స్వతంత్ర తృములుగ జనించి బాధించునపుడు వానికి దగిన 

చికిత్స చేయక యు పీక్షించీనయెత నవి బలిష్ట్రములై యితరరోగములను గల్లించును. 
ఆట్టియెడ  నారోగములు రోగాహీకువుబోలి * యుండును. అందు నొకరోగము మరి 
యొకరోగమును గల్లించి తనకుతానే శమించును. మరియొక్షరోగము ఇంకొకరోగ 
మునకు హేౌతువుగనుండి రోగమును కలించియు నంతట శమించక శెండవరోగ 
ముతో గలిసీ బాధించుచుండును. ఇత్తెరంగున మనుజులకు వ్యాధుల సాంకర్య ము 
మిక్కిలి కష్టములు గల్లించుచుండును, ఇట్టి సంకరవ్యాధులు వలు తెరంగుల లోక 

మున గానంబడు-చున్నవి* కావున వ్యాధినివృ త్రిరూవ మైన కార్యసిద్ధిని గోరు నదె స్వ 

ద్యులు మిక్కలి సూత్మ్ మెనబుద్ధి చేత పెన జ్వరాది పృకరణములయందు 'వెవృంబడు 

రోగనిశ్చయనును గు_ర్తెరింగి ఆయావ్యాధుల గమనించి పృతివిధానము చేయుట 

ముఖ్యము. 

ఇతి శ్రీమాధవకరవిరచిలే మాధవనిదానే వఖ్బలతణనిదానం 
సమా ప్పమ్, 

ర 



అవ తారిక:--- మె పృకరణ మున వష్బాలత ణనిదానము బివరింవబడినసి.. కోస్టా 

లతణ మనగా నిదాన _హూర్వరూప - ఉవశయ - సం ప్రాప్నుల౮ముక అ ముగ 

అయ్యావి జ్వరాదిరోగములయం దన్నిటియందును సొమాన్నుముగణం, స విషయమునే 

వాగ్భుటాచార్యులు “అభాతన్సర్వరో గనిదానం వ్యాఖ్యాస్యామః " అని సిగ 

నారంభమున ఇెప్పెశు. నిదానఫ్రార్యరూ పాదులు ఐదును సర్వరో గసామాన్యుముగ 

నుండుటంచేసీయే వుచలత్ణనిదాన మనుదానిని సర్వరోగనిధాన మని పగ్భటా 

చార్యులు . వ్యవవారించెళు. మరికొంద రాచార్యులు సర్వరో “గవ్ని'నీయ మనియు 

దీనిని వ్యవహరించిరి. ఎవ శెట్లు చెప్పినను నకలరోగములకు. గుర్తించుటకు 

ప్రథానములగు ఫూర్వరూ పౌదుల లతణములశు “గెల్బునది యను నర్థము నమ*నము,. 

కావున, అట్టి సర్వరోగములకు వ్యావ్తమెన వఖ్బాలతుణని దానమును నుడివిసఫి వవ 

ఆయా రోగలక్షణములను ప్ర ల్యేకముగ వివరించుట యావశ్యకము. ౧౫ును 

జ్వరము (ప్రథాన మగుటం జేసీ జ్వరని దానము తొలుదొలుళ వివగిందబకును. ఇయ్యిగి 

సకలమానవులకును పుట్టుక [మొదలు నీవ్యాధి రానున్నశు తొలుత ప్తాయికముగ 

వ్యాపించును... దేహము, ఇంద్రియములు, మనస్సు మున్నగువానీని శప ఏవచేసీ 

వ్యాపీంచునది. జన్మమరణ ములయందు నియకముగ సంభవించునది. ఇంత్ శాక 

ఇయ్యది మనుజకోోటికి మాతృ మేకాక సృష్టికి లోనైన స్థిర దరములకన్ని టికిని 

సంభవించు నని చర కాచార్యులు ఉవచదేశించియున్నా రు. 

మరియు గృంథాంకరమున నీజ్వరము జంతు శేదముతే  నానూంతరమున 

బేర్కూనంబడియున్నది. అందు వీనుగులకు పాకల మనియు, గుట్లిముల కళ్ సాళం 

బనియు, ఆవుల కీశ్వర మనియు ఎనుబోతులకు హారిద్కం బనియు, మీశలకును 

సొరియలకును ప్రలావ మనియు, జంటెలకు అలనం బనియు జింకలకు మృగరోగం 

బనియు, వతుల కళినూఠతం బనియు, 'చేవల కిందృమదం బనియు, సాముల శమీక 

మనియు నీటికి సీలిక మనియు వఠంగంబులకు చత'పాతం బనియు, వృ జాతికి 

కోటరము (తొజ్లు అనియు, భూమికి ఊపరం బనియు, మనుజసానూన్యమునకు 

జ్వరం బనియు నామ'భేదము'చే వ్యవహరించిరి. ఐనను వ్యాధి స్వరు*వమున శేదచుం 

గానరాదుః ఇట్ట కారణముల చేల జ్వరము తక్కిన రోగముల శన్నిటి!ని (వ్రృథానం 

బని యార్ష మత సేద్ధాంతము. 
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ఖై జరరము యొక్క... ప్రౌగుత్పల్సియు, "భేదంబులును థయి- 
దయ పమానసంక్రు ద్ధరు ద్ర నిశ్వాససమృవి, 
జ్వరోఒష్టథా పృథగ్ధ్ర ్ టంద్వసంభా తాగంతుజస్స్మ బ్ర తః, 1 

దక్ష పృజావతిచేసిన యవమానము వేత కోపోద్దీపితు డగు రుద్రుని యొక్క 
క్రూరమైన నిట్టూరుపువలన జ్వరము మొట్టమొదట పుట్రినది. అయ్యది మిథ్యావోర 
వివారములం జేసీ  ్రకోవమునొందిన నాతి _క్హేవములలో  నొకొ_కదాని చేతను 
'ఆంచజేసీదోషములచేతను) దోషములనన్ని౦టి చేతను, ఆభిఘాతము మున్నగు నాగంతు 
కారణముల చేత కు జనించుటం జేసీ యెనిమిదితెరంగు లగును. ఆదు వాత(ప్రకోవమున 
జనించినజ్వరము వాతిక మనియు, పీ_త్రమున జనిం చినది మె త్రిక మనియు కఫమున 
జనిం చినది 'శ్లేమీక మనియు, వాళకపితముల శెండిటిచే గల్రినది వాతపీ_త్తజ్వర 

యూ 

మనియు, వాళకఫముల జనించినది వాతక్షఫజ్వర నునియు, పిత్తకఫముల జనించినది 
పిత్తకఫజ్వర మనియు, (త్రిదోషములు నొక్కు_వుడి పృకోపించుటచే గల్లినది 
సాన్నిపాతిక మనియు ఆయుధములు మున్నగువాని జబ్బ చే గల్లినది యాగంతు 
కారణముల జనించుటం బేనీ యాగంతుజ మనియు చెనిమిది ఛేదముల "నెరుంగునది. 

ఇచ్చట దత ప్రజాపతి యీశ్వరుని పిలువకయే యాగము సేయంబూన 
నప్పర మేశ్వరుం డట్టియవమానమున (పృకోవమునంది దత్యునియాగమును ధ్వ్వఐసము 
చేసీనప్ర డుద్భవించిన రుదృకోవము జ్వరరూవముగ వరిణామించిన దను పారాణిక 
గాథ ననునంధించునది, 

రు దృకోవము జ్వరమునకు మొట్టమొదట పుట్టుటకు కారణమగుటం జేసీ అది విప్ర, 
కృష్ణకారణము. వాతాదిదోవములు తాత్కాాలికజ్వరమునకు కారణములుగాన సన్ని 
కృష్ణకారణములు. రుద్రకోవమున జనించుటం బేసి జ్వరము శేవలము ేజోరూవము. 
“విత్రమగ్నిరితి సృృతఃక అని యుండుటంజేసి పిత్తము అగ్నేయముగాన జ్వరము 
లన్నిటియందును (వ్రథానముగ నుండును. కావున జ్వరసామాన్యముగ చికిత్స జేయంతరి 
వీత్తములు ప్రకోపించ జేయక యితరదోషముల హరించు చికిళ్చ జేయుట నమంజనము. 
ఈవిషయమును వాగ్భటాచార్యుడు “ఊహా ఏిత్రాద్భ లే పా స్తిజ్యరో నాన్త్యూప్కణా 
విన్వా తస్తాత్పిత్తాదిరుద్ధాని త్య జేర్చి త్రాధికే౭_ ధికమ్,” (అ. వా. చి. అ ౧) అని 
చెప్పెను. పిత్తప్రకోవములేక వేడికలుగబోదు. వేడిలేక జ్వరము జనించుట లేదు. 
కావున వి త్రమునకు విరుద్ధములగు నామభాదులను జ్వరసామా న్యమున విడువవ తె 
ననియు అందును పిళ్ళాధికజ్వరమునందు వేేషముగ విడువవలె ననియు భావము. ఈ 
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యభిపాయముచేశణే తరుణ (ఆరంభదశనుండు) జ్వరమున నగ్నిదీ క్రీ కలిగి పాచనము 

గల్లుటకే కట్టన్లులవణములు పొచకములై నను పీ శవ ర్హకము లగుటంశేసీ వానిని విడిచి 

పి త్తవారమగు తిక్తరసమునే ప్రఛానముగ చరశాచాయ్యలం నిగ్లేశించెళు. 

మణియు “జ్వరస్తు జన ర్వాకి నహనై వోవ శామ్యతి"' అని విజీవలుడు 

చెప్పియుండుటచే జ్వరము రుద్ర, వనంభవమగుటం జేసీ "బై వస్వరూవముగ భావించి 

ఫూజన సల్పినచో శీన్ఫము* శమించు ననియు విదేవాప్రభృతులు నుడివిగి, శం రము 

మూడు పాదనులవ్కు మూడు శిరంబులును, ఆరు భుజంబులునుతొంబడది కన్నులను కని, 

భస్తముకు ఆయుధముగ ధరించి, లయకాలరుదుని యమునిబో లె బ్రరా కారమై 

యుండునని వారివంశమున బేర్కా_నంబడియ న్న ది, గొ షరునకుము బెణానురునగు 

యుద్ధము జరుగు నవసరమున నీశ్వరకోపజనిత మగు జ్వరము యుద్ధం బొనర్పినట్టులు 

“మహే హేశ్వరో వెన్హవళశ్చ యుయుధాలే జ్వరావుఫొ” అని భాగవతమున నున్నది. 

ఇవి మున్నగు వాక్యముల చే జ్వరము చేవ తాత్మ క మనియు, రూవవ త మనియు నూట 

ముగ డచేలుచున్న యది. 

0 జ్యరనం ప్లా ఫ్రీ ఫా 

మిథ్యాహారవిహా రాభ్యాం దోహోహ్యామాళయా శ యాః, 

బహిర్నిరస్య కోష్టోగ్నిం జ్వరదాస్ఫూూు రసానుగాః, 

జాంగలాదిచేశము, ర్మాత్సి వవలు మున్నగు ౩ "లము, దేవః ప్రళృతి; శరము 

యొక్కయు జాఠ రాగ్నియొక్క్టయు బలము, వయన్సు మున్నగువ"ని ననునరగి౧ది, 

యాహారవిహారాొదులు చరకమునందలి స్వస్థవృ త్త ప్రకరణమున బుతుచ ర్భాభ్మాయము, 

అన్న పానరతూ ధ్యాయము మున్న గుచోట్ల వివరించబడియున్నని. అట్రినియమమునకు 
విరుద్ధములగు నాహారవివహారాొచారాడదులు మిథ్యాహారాదు లనబడుశు, టి మిథ్యాహార 

విహారాచారాదులచే వాతపిత్తకఫములు ,వ,కోవమునంది యూమాశయమున జేరి (య 
కోస్టైన్నిని బయట ద్రోసి రనధాతువుతో గలిసీ జ్వరమును నగదును, దోవ ప్రకోజ 

లీ 
ముచే బయలు వెడలిన జాఠ రానలొ “పము శరీరము"పి వ్యకించి జుష్టరగు -వముగ cho 

మించుకు. అట్లి యగ్నిసంబఏధము' పళ శరీరమునందు తట వెడి యిట మగురు, ఇథరొ 
నలము వెలవడుటం జేసీ భుడి వబడిన యావోరప వార్ధము జీగ్గెంపడుం “రసాను గక అనుట 
వేత రసథాతువు (ఆహారము జీర్ణి ౧చినవీదచ దాని “సారరు"దయెద “పునటి ధ"తుళ్చురు 
వెరచి జ్వరము ఏ గల్లి చు నని భావము. 
తానా కనానకనననాల్ను. ల 

2 

mr Tp en rm 

Cid ఇ $e 
| తి త్రి పౌద్భన ప్ర నారణ శ్రీశరార కలోదన్క స మీ ప్రగినుఖ) నస 

కృర్వా మయపతిర్థ రః,” అమమ) త్ మోొవివ యము సు న్ఫుటవర డు పు 
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ఇచ్చట జ్వరము కల్లుటకు వాక-పిత్త-కఫములం దోషము లనియు రసభాతువు 
దూష్య మనియు దో షదూవ్యవిభొగము చెరుంగననది. 

0 జ్వరసామాన్యలకత్ష ణము ధి 

స్వేదావరోధస్పన్నాప సస్సర్వాజ్ఞగ్సహాణం తథా, 
యుగ వద్య్య త్ర, రోణగేచస జ్వర వ్యపదిళ్య తే, 8 

చెమట వెడలకుండుట, చేవామునందంతటను వేడి యధికముగ నుండుట, చతు 
రాదీం, ది యమ. లకును, మనన్నుకును తావము గల్పుట. _శరీరమునందంకట పట్టినట్లు 
నొప్పీక లుట. ఈలతు ణములన్నియు సమకాలమున కలిగ నేని అయ్యాది జ్వ్వరమని ముఖ్య 

ముగ వ్యవవారింవబడును.  (పెలక్షణములన్నియు జ్వరమున నంభవించుట) వాతము 

వ్రకుపిత్తమె చెమట వెడలు రంధ్రముల నన్నిటిని నిరోధించుటం బేసి జ్వరము వ్యాపించి 
నపుడు చెమట _బెట వెడలకుండు నని భావము. 

0 జ్వరసామాన్యఫూర్వరూవము ఈ 

న శ మోఒరతిర్వివర్ష త్వం టైరస్యం నయనస్ల వ, 

అచ్చా ద్వేహా ముహుుత్బొపి ఫీతవాతాతపాదిషు. 4 

జృమ్మాజ్ఞమర్దో గురుతా రోవముహర్షోఒరుచి స్తమః, 

అ ప్రహర్షశ్చ ఏత్రఖ్బభవత్యుత్పత్స్యతి జె, ర్ 

సామాన్యతేః, 

శరీరము బడలియుండుట, మనస్సు చంచలమై అన్నివిషయములందును అసక్తి 
లేకుండుట, జేవాము మామూలుగ నుండురంగు మారి శొత్తరంగు కల్రియుండుట, 

నోటికి మధురాదిరసములు మామూలుగ చెలియకుండుట్క కన్నులయందు నీరుగారుట , 

కీతో వచారములయదును, 7లియందును, ఎండ మున్నగువానియందును మాటిమాటికి 
ఇష్టము ద్వేషము మారిమారి యుండుట, ఒడలివిరుపులు, ఆవలింతలు కల్లుట్క ఒడలి 

నొవప్పులుగల్లి బరువుగ నుండుట, శరీరమునందు రోమములు నిట, బొడిచియుండుట, 

నోటరుచి లేకుండుట, కన్నులు చీకటి గ్యమినట్టు కనబడకుండుట్క మనను కుత్సా 

పాము లేకుంనుట, ఉండియుండి చలిగల్లుట ఈలత్నణములన్ని యు జ్యరముగగాటకు 

మున్ను గాన్చించుపు._ _పెజెప్పిన యెనిమి దివిధములగు జ్వరము లన్ని టియందును 

సామాన్మ్యముగ గనిపించును కావున ఇది జ్వరమునకు సామాన్య పూరషరూవము. 

-=అం్ర జ్వరవి శేషష్టార్వరూవములు 9ఆా- 

వికేపాత్తు జృమ్మాత్యర్థం సమోరణాత్ , 

ఫీత్తాన్నయన యో క్థాహః కఖాదన్నారు రుచిక్భవేత్ . 6 
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3: జ ఆ అయి తా = 

రూ వై రన్యత రా భ్యాన్తు సంసృ లన దెం శ 

VY ఎ 5 బల శ ప చే, 7 

సర్భలిబ్దపమా వాయస్పర్వదోపవ్ర, ప 

వాతజ్వరము కల్లుటకు ఫూర్వము (వె జెవుబడిన సామాన్యరూ వముగు కనబడు 

టయకాక)ు యొడలివిరుపులు ఆవలింళలు వేేషముగ కల్లుకు. పీత జ్వరనున గన్నులు 

విశేషముగ ముండును. నీరు ఆధికముగ వెడలుళు._ కఫజ్వరమున భాసరవణార్థముల 

యందు రుచిపుట్లదు. వాతపి త్ర వాతకఫ పీ_త్రకఫసంసర్హ మువ గని? ద్వ్వంవర్షబ్వరముల 

యందు ఆయాదోషములకు ప్ర'ల్యేకముగ జెప్పిన కెం'జేసీ వూర్వగు*పములు మ్మ 

ముగ గన్చించును. త్రిదోష ప్రకోపము చే గల్లిన సన్ని పొకజ్యరెమున ముదుద ము 

నే 9 న గ 
ములకు (వృ త్యక ముగ జెప్పిన వూర్వరూవములన్నియ "౧ న్పించును, 

దోషద్యయ పృకోవమున గచ్లిన వాతపీ త్సట్వరము నల్లుటకు మున్న ఒడలి విరు 
లో ది ఏ ణి | 

పులుళ్కు కన్ను లముంటయు విశేషముగ గల్లుకు. వాతకఫజ్వురమున ఒదనివిరుపును, అదో" 

చకమును విశేషముగ గల్లును. విశ్తకఫద్విరమున కండ్లుమంటయు, అరోోేచకనును అధిక 

ముగ కల్లును. త్రిదోషసన్ని పాత మున జనించిన సాన్నిసొతికబ్వరమున _ప్తచెప్పన 

ఒడలివిరుపు, కండ్లమంట, అరోచకము ఈమూడును నిక్కు_టముగ గాన్సించును ౯ని 

భావము, 

-4ఐ0 వాతజ్వరలవీ ణము రుత 

వేపథుర్విషమో వేగ; కణ్గె స్థవరిశో పణమ, 

తొాణాం రొత్ము మేవ న, ర్ 
లో 

శిరొహృద్దాతృరుగ్న క్ర_వైరస్యం గాఫవిట్క ౪ %* 

నిద్రా నాళ శువ_స్త్సమ్మో గా 

శూలాజ్తానె జృమ్మణం చ భవత్యనిల జే జ డే, రే 

శరీరము వడవడ వణకుట, జ్వరపేగము నియమములీక ఒకవ్వు డథికముగను 

మరియొకవ్వుడు తక్కువగను మారుచుండుటు గొంతునందును. వగువ్చల.మంధును చెట్లు 

"లేకయుండుట, నిదురబట్రకుఎడుట,; తుమ్ములు వెేశీషముగ వచ్చు$, అహదయపవ ములు 

స్తంభించి ముండుట్క శరీరమును జిడ్డు లేక సరగ రమసి అమిందుట, టీల రోము తగన 

శరీరము ఈచోట్ల నొప్పి, నోట రుది తెరియకుండుట్కు మలము (లీ? గట్టిన 

నుడుట్క కడుపుబ్బరముతోంహాడి నొవ్బీకలుగుట, ఓడలి విమస్పులు 11౨ యిన్నియు 

వాతజ్వరమున కలుగును. 

కడుపుల! గుడగుడ యనుశబ్బముతోనప *డ నొప్పిశలిగి యుష్బరి  రినటి యు), ధ్ 
నము. ఇచ్చట 'గాత్రరుల అవటచేశజీ శరీరను ద కట సన్పిగణబ ఏలీ యెస్థ్రమగు 
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చున్నను శిరన్సునందును హృదయమునందు శు అధికముగ నొప్పికల్లు నని తెలుపుటశై 
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శిరోవాద్లాతృరుక్, అని ప్ర క్యేకముగ గ్రహింవబడినది 

పె జెప్పినలక్షణ ములు గాక మరికొన్ని లక్షణములు సూడ వాతజ్వరమునందు 

కలుగు నని ను శృుతాచార్యుడు "తెలిపెను, పలుచెరంగుల నొవ్వులు, కాళ్తయందు తిమ్మిరి, 

పిక్కలనొప్పి, చెవిలో గుమ్మని ధ్వని, నోట వగరు, తొడలు చిక్కి_యుండుట, అంకిట్ల 

పట్టుకొనియుండుట్క సంధిబంధనములు సడలినట్టు బాధ, పొడిదగ్గు, వాంతి, జడలు 

జలరించుట) బడలిక, చక క్నథ్కనముణమువ లె ఒడలు లతిరుగుట్కు మూ త్ ము నశ 

ఎజ్జిబడుట్క దప్పి; ఆర్థము లేక మాటలాడుట, ఉప్టోపచారమును నోట్ ఇవి న్నన 

లక్షణములు వాశజ్వరమున కలంగు నని చరకంబున “నంబడియెడు. మరియు సర్వ్యావ 

యవములయందు పలు చిరుగులె న బాధలు; చెవులు వినబడకుండుట, మూ,తే త్రపురీష 

ములం బెట నరళముగ వెడలక బద్ధగిం చియుండుట చర్మము నోళ్లు ముఖము కన్నులు 

మలము ఇవి స్వాభావికమైన రంగుమారి నల్ల బడియుండుట, మాడున నొప్పి కలుగును 

చముటబట్టుట్క, ఆహారము జీర్ణము గాకుండుట కలతృుణములుగూడ గల్లు నని (గృంశాం 

తరమున గనబడుచున్నది. 

ఇచ్చట త్రి దోపషములలో వాతము ప్రృధాన్నమెనది. “పి త్తం వడ్లు కఫ! వద్దు! 

వద్దవో మల థాళవో, వాయునా యత్ర, సియస్తే త తృ గచ్చన్ని నిక వేత్రరే” అని 

యుండుటం'ేసి ఏ శ్రకఫములు రెండును “స్వతంత్ర త తలేక హక మెచ్చటికి గొనిపోయిన 

నచటి శేగుచుండు నని తెలియు చున్నది. చాతోదిరోగముల వరిగణనము చేయునపుడు 

వాతరోగంబు లెనుబది, పీ త్తరోగములు నలువది, కఫరోగములు ఇరువదియు నని చరకా 

చార్యుడు పరిగణన ము జేసి, యున్నాడు, పెవిషయమ లను ఫరిశీలించినచో కఫమునకన్న 

పిత్తము ఈ7౭ఎటికన్న వాతేము బలవ త్తరమని తెలియుచున్నది గాన ఆటి ట్రి తారతమ్యము 

ననుసరించి ఆయారోగములశు వివరించుతరి తొలుత వాతికములకు, వినుట పె త్రికము 

లను కడవట న్లేష్మికములను వరుసగాచెప్పుట యాయుర్వేదమున సమంజనజద్ధతిగా 

నున్నది. —- 

వారి పీ _శ్రజ్ఞరలక్షు ణము రి 

వేగ నీకో తిసారశ్చ ని డ్రాల్పక్వం తథా వమిి, 
—_E౯ 

కణ్టొస్థముఖనాసానాం పాక స్చదళ్చ జాయే, 10 

ప్రలాపో వ_క్షకటుతా మూ ర్చా దాహో మద స్పృహా, 

పిరవిణూ త్ర నేత్రర్వం వై వ త్రికే భ్రమ వవ చ, 11 

హో ద్దు మేఘివత్ *”” అని పాఠముగూడ గలదు. 
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జ్యరవేగము మిక్కిలి త్మీవ్యముగ నుండుట, వలంమరు (ద్రనమున మలము వేడ 

లుట్క నిదుర స్వల్పముగబట్టుట, హనద పమనమగుట, కుత్తుక యందును, పెదవుల 

యందును, నోటియందును, నాసారంధ్ర, ములయఎదును ఫుండగుట, వెమటవట్టుట, 

సంబంధము లేని | భృమమాటల దూట్లాడుటు, నోట 'వేదు గబ్లుట, మతిగస్పి మూగ్భ 

కల్లుట, శరీరమున పల్ల మంట, అధికముగ దసీ , కస్దుసారాయి త్రాగినవిధముగ మరు 

గల్లియుండుట, మలము మూత్రము చేక్ర త ములు పచ్చనైయు )డుసు, వ శ్ ముచో లె 

శరీరము తిరుగుచున్న ట్టుండుట, "లేక మతరద నువులు తిరుగునట్టు ననవకుట, ఇవి 

యన్నియు పి పిత్త ప్ర కోవము గల్తిన జగరమున గనబడు లక్షణములం, 

చరకమానందు శరీరము తీవమైనవేడి, రక్షవర్శములైన బొబ్బలు, చల్లని 

యువచారములయం దిచ్చగెనుట్క చు మున్ను సల్ ఇముబాను +డ్ర జెచ్పబడిని. 

ఇచ్చట చకారము అను క్తనముచ్చయార్థుఎబు కావున శెప్పినలతణములగుడ 

గృ్కహించును. 

ఇచ్చట భనుము వాశరోగములభో వరిగణింవబడినపి మొనను వోతనంబంధ 

మునం జేసీయే పి త్తజ్వరమునగూడ సంభవించును. “న కోగేజెప్ఫీకదోవణకి ఆను 

వచనాంతరమువే నొకదోషము వ,ధానముగనుండి (మణి న నోశలేగము కల్పినను 

తక్షి_నదోవములు సవాకారు'లె యుండు నని తెలియు చున్నది. కావున వ్రశ్ళళేమున 

పీత్తజ్వరమునందును వాతసంబంధమునం బేసి (గునుము గట్లు నని యుయుంగునది. ఇ గ్లెరం 

గుననే ఇతరదోవముల లతణములును అయారోగములయందు కనబడు, మగిఃయు 

“రజఃపి త్రానిలాద్భ )మ$” (నుశ్ఫుత. శా. అ. ఈ) అని నుశ్ఫుతుబు శెప్పిరి 8న ఎత 
వి త్తముల శెండిటి చేత భీ. మము కల్లు నని యెరుంగునది. 

కఫజ్వరలత ణము గుల 

స్తెమిత్యం _స్తీ సీమితో చేగః ఆలస్యం మధురాన్న తా, 

శుక్లము త త్రవురిషత్వం _స్తమ్మ_స్త ఏర థావి చ, 19 

(నాత్యువ్షగాత్ర తతా -ఛర్చః అఆజ్ఞసాదో ౬విపా[ణ 

గౌరవం ఫేతమున్హే దో. రోమహర్షో ఒతినిద్ర గి, 

* (సోతోరోధోేరుగల్పత్షం ప్ర ప స్ట లవాస్య ఛా 

నాత్యుప్ణగా త్ర, కతా చృర్దిర్ణాలన్రావో?. న్మాగ గె 

ప్రతిళ్యా యోఒరుచిః కాసః కర్లు'బ్రేం. టో న శ్చ కర్ణా, 

మంచుచే దడిసినట్టు శరీరము ముద్దు చారియుడుట బ్వరమాలీ ముగ వ నిద 
పక మందవేగముగ నుండుట, వనులు . సయుటయందు ప్రాలుమంరేక చే నాన క్రి 

వం 

am 

క ప్రక్నీ వ్హము. మధుకోశ చ్యాఖ్యా కారుడు మో 
హాధవ_$ి 
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లేకండుట, నోటిలాశి తీపికల్లుట,; నరా (తపురీషములు 'తెల్డ నిరంగుతో వెడలుట, అవ 

యవములు స్తంభించియుండుట) అప్వోడు భుజించినవానివలె నావారములయం 

దిచ్చపొడమక శృ ప్రికల్చియుండుట) (శరీరమున వేడి కొంచెముగ నుండుట, కఫముతో 
గూడి వాంతియగుట్క శరీరమున సంధిబంధములు శిథిలము'లై యుండుట్క భుజించిన 

యావోరము జీర్ణ ముకాకుండుట), శరీరము బరువై యుండుట, చలివట్టుట, శీక్రిరింతేలు 

వచ్చుట, 

౧ య 

కఫజ్వరమున కల్లును. 

రోమములు జలడరించుట, నద, అకాలమునందును అధికముగ బట్టుట: 

గ్ర ౦థాంళతరమున; వెక్కిళ్లు, క్యాసకాసములు, తార ధ్ వ్రశొవ్రసము, శరీరమువె 

లీల నోస్ సీరూరుట, చల్లని పొక్కులు లేచుట, ప్రోతన్సులు అడ్డగింపబడుట, కునికి 

హాటు (మెకము, హృదయమునందు జిగటగనుండుట, చేడీనిగోరుట, జఠరాగ్ని మంద 

గించియుండుట ఇవి మున్నగు లతణములు సపీర్కొ_నంబడినవి. చకారమువలన వానిని 

గ (గ/పాంచునది, 

శై వాతపీ త్తజ్వరలతణము థల 

తృ్భస్లా మూర్చా ఖ్ర్రమో దాహ; స్వవ్న నాళ క్మిరోరుజా, 

కళ్టాస్యశో ఖో వమభూ రోమహర్షోఒరుచి_స్థమః, 14 
వర భేదశ్చ జృమ్మా చవ వాతపి_త్తజరాకృతిః, 

దప్వీ, చతురాదీంద్రియవ్యా పార్వముల మాని యొడ లెరుంగకుండుట, ఒథేముము 

(చక్రృముపై న్గున్నవానివలె శరీరము దిరుగునట్టుండుట, లేక మతి భృమచేత నొకవస్తు 

వును మరియొక్షవస్తువుగ గ్రహించుట, శరీరమునమంట్క నిదురరాకుండుటు తలనొప్పి 

కుత్తుకయు నోరును ద్రవముల్తేక యెండుట, వాంతియగుట, రోమములు జలదరించుట, 

నోట అరుచ్చి చీకటిలో నున్నట్లు కన్నులు గానరాకుండుట, చేట మొదలగువాని 
కణుపులయందడు వగులదీయనట్టు నొప్పికల్లుట, ఒడలివిరుపులు ఈ లత ణములన్ని యు 

వాశఠవి శ్రముల"వే గల్లిన జ్వరంబున గానంబడుళు, 

-అం౦ వాతకఫజ్వరలతుణము తా 

చె ఇస్తైమీత్యం వర్వణాం భేద నిద్రా? "రన మేవ చ, 15 

శిరోగ్ర హః ప సృతిశ్యాయః కాసే స్స ప్షదాషప్ప పవ _ర్లనమ్, 

సన్హాపో ముఢ్య వేగశ్చ వాత శేష్యజ్వ రాకృతిః, 16 



జర్రరనిదానమ్ త్రి 

మంచున దడిసీనరీతిగ శరీరము మొద్దు బారియుండుట, పర్వ శేదము (కీళ్ల నొప్పి); 

నిదుర అకాలమునందు నధికముగ వచ్చుట, శరీరము బరువుగ నుండుట, తల బరువ 

దిమువటియుండుట,  వడినెమువే చాసారంధ, ములు బిగిసీయుండుట, దగ్గు చెవుట 
+ టి i ల శ 4? 

వటకుండుటు శరీరమునంచెల మంట, జ్వర వేగము తీవ ముగాక మధ్యముగ నుండుట 
లు 0 WW 

ఇవియన్నియు వాత కఫజ్వరమున కల్పును. 

ధి పి త్తకఫజ్వరలత్నణ౪ము న 

అలో అల డి వల లీప్పతికాస్య తా తన్టా మోపా; కాసోఒరుచి_న్థృబా, 

మువాంరాహో మువాుళ్శీతం ఏ త్ల పషజ్వ రాక్ళతః, 17 
ద ౨ గంటు 

కఫము గృమ్మియుండుటంచేసి నోరు జిగటగన్తి పూయబడినట్లుండుట, చేడు 

గల్లియుండుటు మైకము గముట, చిత్త భృనుము గర్జుటు దగ్గు, ఆరోచకము, దక్సీ 

జ్వర సంతావంబును చలియును మార్చిమార్చి మాటిమాటికి వచ్చుట ఇవియన్నియు 

షిత్తకఫముల ప్రకోవమున గల్లిన జ్వరమున సంభవించును. 

మరియు:---జడతు, వెమట అధికముగ వెడలుటు సోట కఫంబును పిర్త 

పసరును వెడలుట మున్న గులక్షణములు చరకమున జెదంబడినవి, 

= సన్ని పాశజ్యరల తీ ణము రా 

శఈతే దాహః క్షణే కీతమని న్థీసన్థిశిరోరుజా, 

సాస్త్రా వే కలుచే ర_కే నిష్భక్నో చావి లోచనే. 18 

సస్ఫన సరుజి* కర్లాా కర్టాళ్య్మూ తై రివావృతు, 

తనా) మోహః ప్ర, లావశ్ళ కాస కా ససోఒరుచిన్న/మః, 19 

వరిదగ్ధాఖరస్పర్శా జిహ్వా స్రనాబ్రతొ సరము, 

స్టేవనం ర_క్టపీ _త్తస్వ కసే ఫీకోని స్ట శ్రీతేస్ట వ్ర 20 

కిరస్తోలో శనం త్భృష్టా నిద్రానాతో ప్యాది వ్యా, 

స్వేదమూ త్ర, తపురిహోణాం చి రాద్టగ్శనమల్పశ:, ప 

కృళత్వం నాతిగాత్రాణాం ప్ర ప తేతేం కల్ణకూజనకు, 

కోరఠానాం సార్టవరకానాం మద్దలానాం చ దర్శనహ్, ల్లి 
మూకత్వం (సో సోతసాం పౌాకో గుకుతమువర స్య చ, 
చిరాత్సాకళ్చ దేహా సన్ని సాతజ( రాక్ళళి, 93 



36 మాధవనిదా నే 

వాతవి త్రక్రఫములు మూడును (ప్రకోపించిన సన్నిపాఠజ్వరమున ఈణ కాలము 
జ్వరతావము క్షణకాలమున చలి గల్లుచు మాటిమాటి కొకటిమార్చి యొకటి కల్లు 
చుండును, ఎముకలయందును, కీళ్ల యందును, శిరస్సునందును నొప్పికల్లును. కన్నులు 
కలకచారి యొజ్ఞనె నీరు చొటచొట గారుచు లోనికిం బోయియుండును. చెప్పల 
యందు ఆఅఫూర్య 'మెన 'మ్రోకకల్లి పోటు పుట్టుకు. కుత్తుకయందు ముండ్లు (గుచ్చి 

య నట్టు నసనననలాడుచుండును. కునికి పొటును, చిత్త ఛ్మమంబును కల్తీ యసంబద్ధములుగ 
తన కీచ్చి వచ్చిన తెరంగున మాటలాడును. దగ్గు, ఇాషనము అరుచియు కల్లును 
చ్యక్ర్త్రమ్ముపై నుండువానివతె సరగిరదిరుగున ట్రుండును. నాలుక కాలిన చందంబున 
చమ లేక నల్లనె టేకాకుచందంబున వళ్వాదుల నాలుకబోలి కరకరలాడు చుండును. 
అవయవములన్ని యు సడలి బిగివెడి జారునట్టుండును. కఫమును రక్తమును కలిసిన 
పీత్తపనరు నోటనుమియునపుడెల్ల _ వెడలంచుండును. పరుండియున్నను శిరస్సును 
నానావిధముల |ద్రిపుచుండును. నీట్ట త్రాగుచున్నను దప్పి యణంగక వృద్ధియగు 
చుండును, నిదురవట్లదు. రొములో నొకవిధమెన నొప్పి పుట్టును. చెమటయు 
మూ, తృపురీషంబులును బైట వెలువడవు. ఒకవేళ వెలువడినను చాలకాలమునకు 
కొంచెముకొంచెముగ వెడలును, శరీరమంతయు  కొంవెముగ కృళించియుండును, 
కుత్తుకయందు. బిగ్గరగ మూల్ణుచుండును. నల్ల నిరంగుతో కలసీన రక్తవర్షంబులై న 

— 

పౌక్కు_లును కల్లంను. నూట పీనస్వరమె మెల మెల్లగ మాటలాడుళు.  ఓకనమయ 
మున ఫీవికలేక మూగవానివతె నేమియు బలుకనేరకుండును. నాసారంధ్రములు 
వెవ్టలు నోరు కన్నులు మున్నగు స్మోతస్సులు పుండగును. కడుపు మిక్కి_లి న్గూలమె 
బరువుగ నుండును, వాతాడిదోవషములు చిరకాలమునకు పరిపాక్రమునంది యథా 
ఫూర్వముగ నుండును. ఇట్రి | లక్షణము లన్ని యు కల్లినది నన్నివాతికజ్వర మని 
యిరుంగునది. 

షల్ బేప్పినది సన్ని పాతజ్వరమునకు సామాన్యలత్ణ ములు. వాగ్భటా చార్యుడు 
కొన్ని లక్ణముల నధికముగా వెప్పియున్నా డు, ఎట్టు లన=“శద్య్వబ్బీతం మహా 
నిదా, దివా జాగరణం నిళి నచా వా చెవ చా నిదా మవ! స్వేదో౭ఒతి చెవ వ 

గీతనర్హనహాస్యాది విక్ళృ లేవా ప్రవర్తనకు” (ఆ. వా. ని. అ. ౨) చలి యధికముగా 
గలుగుట్క వగటిస్తూట ఆపుటకు సాధ్యము గాక గాఢముగ నిదురవచ్చుట, రాత్రి 
సూట ఎంత (ప్రయత్నపడినను ఇంచుకైనను నిద రవట్రకండుట, రాత్రివగలు అని 
నియమములేక నిరంతరముగ అధికముగ నిదురవచ్చుట, "లేశ నిదుర బొత్తుగ 
రాకుండుట, శరీరమున చెమట అధికముగ వట్టుట, లేక కొంచెమెనను చెమట 
పట్టకుండుట్క సంబంధము లేక తన కిచ్చవచ్చినట్లు సంగీతము పొడుచు నాట్య మాడుచు 



జ్యురనిడానమ్ ప్ర? 

వికారముగ నవ్వుచుండుట, మామూలు పద్దతి నుండక విరుద్ధమెన మేష్టలు చ్యు 

చుండుట్క, ఈలతణము లధికముగా వాగ్భుటమున చెవ్పంబడియొ. "వెలక ణము 

లన్నియు త్రి దోషములు స్వ్మప్రమాణమునకన్న నధికముగా వృగ్ధినొంది ప్రగుపీఠము 

'లెన త్రిదోవములబే గలిగిన సన్ని పాతజ్వరమునందు. కల్లు నని చర కాభార్యుడు 

నిర్ణ యించెను. 

మరియు సన్నిపాఠతజ్వరములయందు త్మిదోపుములు ప్రశోవమునొందుట 
గో 

సాజము. అందు ఓక్క దోష మొనను, "లేక కెండుదోసము'లె నను ఆధికముగ+ 

(ప్రశోపించిన నన్ని పాఠతజ్వరములయందు కొన్నిలమీణములు నిశేషములుగ గానం 

బడును. దాన గల్లు సన్ని పాళజ్వర భేదములు వదిరెండువిభములై యుండును. ఇని 

లతణములను చరకాచార్యులు విపులముగ నిట్లు వివరించిరి: భమ! సి పూసా 

చావాశ్చు గౌరవం శిరసోజతిరుక్ , వాతపితోల్చ్బ నే విచ్యాన్గింగం మందకనీ బ్య కే. 

శైత్యం కాసో౬ఒరుచిస్తంద్రా పీపాసా దాజబావ్భాద్వ్య్భృ థాం) వాళ శ్లీష్లోల్బ'ణీ వ్యా 

లింగం పితావరే విదుః. ఛర్ది శ క్యముహుర్దావా న్స సొ మోనా 2ఒస్టి వేదనా, 

న బి యో న 3 చ్ ay ముడచాతే వ్యవస్య న్ని లిజ్ఞం షి శ్రకఫోల్బకో సర్గ పస్ట్ శిరసొం శూల (ప్రల పొ 

గౌరవం (భృమః, వాతోల్బణే స్యాద్ద్వ గినుగే కృష్ణా కంఠాన్నశుభ్భ. ఈం ర్య 

విణ్లాత, తా దావా స్వేద స్సహ బలత్యెకి, మూర్య్భా “కలి తో స్యాన్గిళం 

విత్తే గరీయసీ. అలస్యారుచివ్భాల్లాసణాహవమ్యరల్ని భమెకి  ఇభోల్బణ:. నన్ని 
ఇల NY క అల్లో, పాతం కన్దా) కాసేన వాదోేేల్* ప్రతిశ్యాచ్భర్చి ౯ లన్యం తస్లాంచుగుచ్యగ్ని 

మార్దవమ్, హీనవాలే వీత్తమభ్యే లింగం చ్లేషాధిలీ మళక్, వగనృమయూలో, 

నేతృత్వం దావాన్త ఫ్లా భమో౭రుచిక, శీనవాలే మధ్యకఖీ లింగం పిత్తాధిశే 

మతమ్. శిరోరుగ్వేవథుశ్ళా స ప్రలావచ్చర్ద్యరోచ 8 3, పీంసని గో మధ్భుక ఫేలిిం 

వాతాధికే మతము. శీతతా గారవం తస్ద్రా వ్రలాపేజస్థిగిలోఒతిటక్, ఓీ-నక రే 

వాతమభ్యే లిబ్దిం నేహైధిశే విదుః, వర్చో భేడో2ఒగ్నిదౌర్భల్యం నృస్మాదాహోజరు 

చిర్భ మః, కఫహీచే వాతమభ్యే లిజ్ఞం వీశ్తెధికీ విదుః శ్యాగః ౩ "స? వ్రతిశ్యాయిః 

ముఖశో షో౭తిపార్శ ్వరుక్ , కఫహీనే పీ త్తమ గిబ్బు ఇాతాధికీ మళష్* (చ చి 

అ. తి. ఫో, ౯౧౧ ౦9) 
య 

1. త్రిదోవములు ప్రృకువీళమురై సన్ని పొళజ్యరము కల్లునని పె కెవ్సబడినది. 

అందు దోష తృయములో న్యూనాధికముగకూడ నొకినమయమున  పృకోవదు 

నొందును. అం దొకదోవము అధికముగను, తక్కి నకెండును బి*నిశన్న శగు వగను 

పృకోవము నొందినయెడల నీకోల్బణ మనియు గిడుదోపములు అధికముగ 

ప్రకోషిం చినపుడు ద్వ ల్బణ మనియు ప్రాచీనాాచార్యులు నిర్ణయించిరి. ఆయ్యవి 
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వాతొదివరస్పర సంనర్ల భేదము చేత వండ్రైండుగ నేర్పడును. వానిలో వాతపీళ 

ములు రెండును అధికముగ (పృకోవమునొంది కఫము వానికన్న తక్కు_వగ నుండు 

నపుడు కలిగిన జ్వరమున తిరుగు చున్న చక్రమ్నుపై నుండువానివలె ఒడలు తిరుగు 

నట్టుండునుు దప్పి యధఢికమగును. శరీరమనస్సులకు తావ మధికమగును. తేల మిక్కిలి 

బరువె యోరువరాని నొప్పి కలుగును. 

ర్యా 

వచ్చును, దగ్గు, ఆరో-చకము, కనికిపాటు, అధిక మెనదవ్చీ, సంతావము, రొమునొప్పి 

ఈ లతణములు కలుగును. 

2. వాతశేషములు చెండు నధికమె పిత్తము తక్కువగా నుండునపుడు చలి 

రీ. వాతము తక్కువయొ. పీత్తకఫములు రెండును ఎక్కుడుగా నుండు జ్వర 
మునం దథిశముగ వాంతియగును. చలి, జ్వరము ఈ రండును మౌర్చి మార్చి 

పలుమారు వచ్చు చుండును. దప్పి యధికమగును+ చిత్త భ్భమము కలుగును, ఎముకల 

యందు నొప్పి పోట్లు మున్నగు బాధలు కలుగును, 

రీ. వాతమధికమె పి క్తకఫములు శెండును తక్కువగా నుండు జ్వరమున 

కీళ్ల యందును, అస్థులయందును, శిరన్సునందును నొప్పికలంగును. సంబంధము "లేక మాట 

లాడును. శరీరము బరువుగా నుండును. శరీరము తిరుగునట్టుండును. దప్పి యధికమగును. 

నోరు కంఠము, పెదవులు చెమ్లలేన యుండును. 

రీ. పి త్తనుధికమయి వాతకఫములు శెండుళు తగ్గియున్న జ్వరమునందు మల 
మూత్ర ములు ఎజ్జినగును, శరీరతావం బధికమగును. అధికముగ చెమట వెడలంను. 

దప్పియు నధికమగును శరీరబలము నళించును. మూర్చ కలుగును. 

6. కఫమధికమయి వాతపిత్తములు తేగ్గియున్న  జ్వరమున వనులయందు 

ఊత్సాహము కేగ్గును. ఆరోచకము, ఓకిరింతలు, అధికమైన తాపము వాంతి, అన్ని 

విషయములయం దిచ్చ-లేకయుండుట, మతి భృమమ్బు మెకము, దగ్గు ఇవి యన్నియు 

కలుగును. 

7. వారము హీనమె పిత్తము మధ్యమ్నమెై కఫం బధికమెయున్న జ్వరమును 

ప్రృబలమెన వడి నెమువట్టును. వాంతి యధికమగును,  వనులయం దుత్సావాము 

లేకుండును. మె గృమృును అరోచకము గల్లును, జఠరాగ్ని మందగించును. 

రి. వాతము హీనమై కఫము మధ్యమ మె పిత్తమధికమైయుండు జ్వరమున, 

మలమూ తృ నేత్రములు వనుపురంగు కలిగియుండును. తావంబును దప్పియు నధిక' 

మగును. చిత్త భృమము గలుగును. అవోరపదార్థములయందు రుచి తప్పిపోవునుః 

9. పిత్తము హీన మె కఫము మధ్యమమై వాతం బుక్క_టముగ నున్న జ్వరమున 

అధికముగ శలనొచచ్చును;, శరీరము వడకును. శ్వాసం బధికమగును, (భృమ మాటలు 

మాటలాడును. వాంతియు నరోచకంబును కలుగును. 
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10. పిత్తము హీన్వమే వాతము మధ్యమమె కఫంబధిశముగ నున్న జ్వరమున 

చలివటును, శరీరము బరువుగా నుండును. నిదురపోవువానివలె కన్నులు కూర్కు 

పట్టును. అనర్థకముగ మాటలాడును, అస్థులయందును శిరన్సునందును అధికముగ నొప్పి 

కలుగును. 

11. కఫము హీనమై చాళము మధ్యమయమె పిత్తం బధికముగ నుండు జ్వరమున 

దృవముతో మలము వెడలును* జఠరాగ్ని బలహీనం బగును. దస్పియు, తోవంబును, 

అరోచకంబును కలుగును, ఒడలు తిరుగునట్టుండును* 

12. కఫము హీనమె పిత్తము మధ్యమమె వాళతమధికమైయున్న జ్వరమున 

త్రీప్వముగ శ్వాసము 'వెడలంను: దగ్గువచ్చును- వడినెము త్మీవమగును,. నో "రండును. 

ఇరుపప్రక్కలయందును తీవ్రమైన నొప్పి కలంగును. 

సెచెప్పినది చరకమతచు. భాలుకితం తృోమున నీవండ్రై౧డు యు వ్రణ్బరానిక బ్బ 

ణాది సన్నిపాతజ్వరములకు నామ జేదముల జెవుచు వాొనిలక్షణముణు. విశోనముగ 

జెప్పబడినవి. ఎట్టు లనః“వాఠపిత్తాధికో యస్య సన్నిపొకః పృకుష్యతి, కన్య 

జ్వరో 2జ్బమర్ద సృృట్ తాలుకోవప్రమాలకా!- అఆధ్లానత స్టా )రుచయికి శాన "న 

(గమ శృమాకి పిత్తశ్లేహాధికో యస్య నన్నిపాకకి (ప్రకువ్యతి, అంకర్థానో బసీ* 

శీతం కస్య తస్టాచ బాధే, తుద్యే దశ్నీణం పొర పమురక్శిర్ల గలగ వి, నీ 

'వేళ్క్ళఫపి త్తష్పు కృష క్జొళ్చ దూయ లే; విడ్భేదళ్వానహీ క్కా_క్వ చొధం'లే నప 

మోలకాః. విభుఫల్లూ చ తౌగనామ్నా సన్నిపా తెవుదెహృతే "; శేనూనిల ఇట్టే 

యస్య సన్నిపాత! ప్రకువ్యతి, శస్య శీతజ్వరా నిద్రా యత్తృష్షా పార్ళ పన గృహా. 

శిరోగారవమాలస్యమన్యా స్తంభ (ప్రమిలకాః. ఊదరం డవ్యా'తే 'చాన్య ళీ 

వ స్తీశ్చ దూయే, సన్ని పూతేస్స విద్టేయో మకరీతి నుదారుణ8* నారోల్బణగ్సన్ని 

పాతో యస్య జనోః ప్రకవ్యతి, _తస్యగృష్టో శరగ్ధాని పార్మ రుక్ ద్భిప్రిన ; 

శయాః. పిండికోచ్వేన్టనం దాహః ఊరుపొదో బలవయః, నర కఖ్నాన్య విష్య WE 

శూలంనిద్రావిపర్యయక. నిర్భిద్య తే గుదం చాన్య వస్తీళ్చ వరిగ్భృష్య'లే, ఆయనకు లే 

భిద్యలే చ హిక్కలే విలవత్యపి- మూర్భతి సాయే గొతి చామబ్న విన్సురక క 
సతః; పిత్తోల్బణస్సన్ని పాతో యస్య జనో? వ్రగువ్యతి. తన దవళో జ్వరోే 

ఘోరో బహిరంతశ్ళ్చ వర్ధతే, శీళం చ 'సేవమానన్య కుద్యళకి కఫనుగుతౌ. తత 

్చెనం ప్రధావచ్దే హిక్కాశ్వానవ్రమాలకాంి విషూది॥* వర్వ ్ లోద8 వ్రలాబి* 

గౌరవం క్లమః. నాఫిపార్ళ రరుజా తన్య స్విన్నస్యాకు వివర్ధ లే; స్విస్యమానన్య 
ర క్షఖ్చు సోతోభ్యన్సం ప్రవ ర్రకే. శూలేన పీడ్యనూనస్య కృాదాహళ్ళ్చ వర్ధతే, 

అసాధ్యస్సన్ని హౌతో ౬ యం కీభ) కారీతి కష్టాలే. న హొ బీవళ్ళనా్ రా త 9 వలీ ఖ్ 
yh నా౭.ఒవిష్టవిగ్ర నాకి కఫోల్బణస్సన్ని పౌతో యస్య జన్తోః ప్రతవ్యతి. తన్భ కఓతజ్వ 
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స్వవ్న గారవా౭2లస్య తన్ద యః, ఛర్చి మూ+ర్చా లృపూ "దావా తృ _వ్హ్యరో.చక హృ 
~ నక 5 ద్దవహాః. ష్లీవనం ముఖమాధుర్యం గో తృ వాగ్ దృష్టినిగ్యవాకి న్లేష్యణో న్నిగృవాం 

చాన్యయదా ప్రకురుతే భిషక్. తదా తన్య భృశం పిత్తం కర్యాత(ోవద్రవం 
జ్వరం, నిగృహీతే ళు విత్తే చ భృశం వాయు వ్రవవ్యతి. నిరాహారస్య సో౭_త్యర్థం 
మేదో ముక్జాస్లి చాధ లే, అథ్మాత, స్నాతి భు జే వె త్రిరాత్రం నహి జీవతి, 
మేదో గతన్పన్ని పాఠ కవ్ఫణస్స _ ఉదాన్భాతం కామానోహాచ్చ లోభాచ్చ 
భయాచ్చా౭యం ప్రవర్తతే. మధ్యహీనాధిశై వ్రోమెః నన్నిపాతో యదా భవేల్, 
తస్యరో గా_స్తవీవోక్తాః ప్రాయో దోవబలా శ యాః.” 

1. వాకవి త్రములు నెండు. నుక్క_టముగ పృకువితములై విత్తము తక్కువగా 
Qe జాల 

నుండి కలిగిన సన్ని పాతజ్వరము విధు వవంబరగు. అట్టిజ్వరమువే వీడితునకు ఒడ 
లంతయు విరుగగొట్టినట్టు నొప్పియు దప్పియు కలుగును. తాలువులు ఎండిపోవ్రను. 
రెప్పలల్లార్సు ను. కడుపుబ్బరము, అరుచి; మెకము, శాషసము, దగ్గు, మతి ఛృముము, 
(గోదుమ కల్లును. 

టె. ప్ల _శ్తేష్యము లధికములై వాతము హీనముగా నుండి కలిగిన సన్ని పాఠము 
ఫల్లు వనంబడును. ఈజ్వరమునందు శరీరములోవల జ్వర తావం బధికమె ఒడలివెని 
చల్ల గనుండును. అట్టిజ్వరము కలవానికి కునుకు పాటు కలుగును, కుడి ప్రక్కన సూదుల 
బొడ చినట్లు పోటు బుట్టును. రొమునందును శిరస్సునందును కంఠమునందును వట్టు 
పట్టినట్లు నొప్పిగల్లును. కఫముతో గూడిన పి శేవసరు నోట వెడలుచుండును. దప్పి 
యధికమగును. కంఠమున తావము కలుగును. మలము దృవముత్రో కూడి వెడలుంనుం 
శ్వాసము వెక్కిళ్లు మిక్కిలి బాధించును. రవ్చలార్చుచయండును, 

లె. కఫవాతము లధికములె పిత్తము తక్కువగా నుండి కలిగిన నన్ని పూత 
జ్వరము మకరి యనంబరగు. ఇయ్యడి మిక్కిలి దారుణం.బె నది. ఇందు చలితోకతాడిన 

, డెష్టరము పృబలముగా వచ్చును. అ కాలమున నిద అధికముగా వచ్చును. తుము వలు 

మాయి వచ్చుచుండును, దప్పి యధికమగును. ఇరు ప్రక్కల పట్టినట్లు 'బాధకల్లును. 

తల బరువగును. పనులయం దుత్సావాము లేకుండును. వెనుక పృక్క.. మెడనరములు 
ఇటునటు కదలనియ్యక స్తంభించి యుండుకు. రవృలార్పు చుండును, కడుపులో 
మంటపుట్టును. నడుములయందు వీ (మూ తృకోశము నందును నొప్పి కల్లును, 

వీ. వాతంబథికమె కసి _త్తములు తగ్గి జనించిన సన్ని పొతజ్వరము విస్ఫురక 
వునంబరగు. ఇందు దప్పి, తీవ మెనజ్వరము బడలిక ఇవి కలుగును. ఇరుప్రక్కల 
యందును నొప్పిపుట్టును. దృష్టికి వస్తువులజూచుక కి నళించును, డేట్ల కొొంకరులు 
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ఫోవును. "తాపమధిక మగును, తొడలయందు నొప్పిపుట్టును, శ గీరబలము సుళించయును. 

మలమూ,త ములు రక్షమునుబోలె ఎట్లనె యుండును. లేక్ రాముతో కడి 
Wy - ఎప్ కశ. 

వెడలును. కడుపులో ళశూలనొప్పి కలుగును. రాత్రి, నిధ రవట్రక వగటియు) 

దధికముగా నిదురవచ్చును. గుదిస్థానము వగులవీయునటుల వే*ేటుబుట్టును, బొత్తి 

కడుపు లాగిపట్లును. కాట్ల చేతులు గు=జూను. శరీరమున. వగులషీయ నట్టు బొధ 
టె య | 

కలుగును. ఎక్కిళ్లు వచ్చును. బాధకోర్వజాలక నీడ్చును. మూర్భనొందుళు.. కొ 

వాల్చక వికారముగ చూచును. వలువిధముల కూకచిడుళు. 

ర్. పి త్తముక్కటమెై కఫవాతములం కగ్గియుండు నన్ని పొాఠజ్వరము hw) 

: టు, జరజేగః క స స కారి యనంబరగు. ఈ జ్వరమున ఒడలు మంటబుట్టును జర నము మిగ్కగి తము 

శరీరమునకు లోభాగమున వెరి పృక్కు_ను వ్యాపించి వృ్యస్౧దుక, శీగ ధాన 

“మొన ఉవచారములును చుెవధములును ఉఊవయోగించినచో  కఫవాళములుగూడ 

నుక్క_టిము లగును. దానం బిసి ఎక్కిళ్లు శాషానము, 'గేద్చల "ర్పుట, వమనవి లీ ;:న 
4 

ములు, కీళ్ళనొప్పి; అసంబద్ధమగు మాటలాడుట, శరీరము బరువ యుండుట, UR] 

దహట ఈ లతణములన్ని యు కల్లును. వాతము శమీఎచుటనత్తై చెరుట పుట్టించినచో 

నాళ్ళిస్థానమునందును ఇరు'పార్శ సములయందును వృబల్నమెన సొప్బీకల్లును. సనుట 

వచ్చినపుడు రోమరంధ్రములనుండియు, ముక్కులు), చెవు కన్నులు మున్నగు 

ప్రోతస్సులనుండియు చెమటలోకూడి రకము వెలువడును, _పైజేస్పిన ళూలసొప్సి ప 

'బాధవడునవ్వుడు, దప్పియు తొావంబును అధిక మగును, ఇది మిక్కి.౧ సాధ్య మస 

సన్ని పాతజ్వరము. ఈ జ్వరముకల్లిన నొక యవాేరాత్రనునకు గా'బల తీగ మృతి 
నొందును, శీఘ్ఫముగ రోగిని చంపుటం జేసిణ్ ఇయ్య! కక) 8 రి యున్ అగ్వార్థ 

నామముచే "బేర్కానం బడియె, 

6. కఫం బధికముగను వాతపి త్తములు ళక్కువగను ప్రతుపిళము'లై న నన్ని 

పాఠజ్వరము కవ్భణ మనంబరగును. ఇందు చలితో" "డీ ర్వీ వము? శ్వరముపద్చును, 
గాఢముగ నిదురదచ్చును. శరీరము బరువుగ నుండును. కనులయుం దుత్చొవహాము 
లేకుండును. మెకము గమ్యను. వాంతి, మూర్చ, దప్పి; ఆధిక ల "జము, భుజించిన 
వానివలె కృష్ట, అరోచకము, రొమృునొప్సి ఈ లక్షణములు కల్లును, సోట కఫము 
నుమియుచుండును. నోరు తీపుగద్షియుండును, కెవ్చలు. వినబడకుండును. సోట 
మాటరాకుండును. కన్నులు గానరాకుండును ఆట్రి క్యూరనన్ని పాళేమున కఫం 

బధికముగ ప్రక్రోపించెనని దాని శమింపబేయదగిన చికిక్స'జీసినచో వీ త్తనుంకకన్ని 
నుక్కటముగ ప్రకోపించి. పిత్త ప్మద్రవములతోగూడి బ్యరమును. వృగ్ధినొందించును, 
మరల పిత్తమును శమించ నుపాయమువేసీనచో వొళము మిక్కి_గి పృక'ము 

నంది లేనిపోని యువ ద్రవముల _బుట్టించును. మలములు హపోపము.లు పకి ప్టములగు 
టన లంకణమువేసీనచో మేదస్సును, అస్థులను, అన్థులలోనుండు మజ్జ (మూలగ ను 
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మిక్కిలి చాధించును. అట్టియవస్థయందు రోగి స్నానముచేసినను, భుజించినను మూడు 
రాత్రులకన్న నధికముగ రోగ జీవింవడు. ఈకవ్బణ సన్నిపాతము మేదోధాతువున 
బుట్టును. ఇయ్యది కామ కో,ధలోభముల చేతను భయమువేకను దోవము లన్నియు 
ప్రకోపించిన 'దానంటేసి కల్లును. ెజెస్పిన యారువిధముల సన్ని పాత జ్వరములును 
ద్వుుల్బణా ఏకోల్బణ భేదములు, మరియు దోషములయొ క్క మధ్యహీనాధిక తార 

తమ్యుమున (పృకోవమువే గల్లు నన్ని పాతజ్యరములయందు ఆయా దోవలతణముల 

తారళమ్యముశుబట్టి వేశ్వేరుగ గమనించి నిర్ణయిం చునది, 

ఇచ్చట నీనిర్ణ యముల చెబుంగునది: వె జెప్పబడిన సన్ని పాతజ్వరముల 

యందు వాతాదిపోవములు  ఆమాపోషముల (బ్రశేపింవ జేయు మిథ్యావోరవివోరా 

దులవలన సమకాలమున ప్రకుపితములై ఆయాసన్నిపాతజ్వరముల గల్లించును, అందును 
మిఖ్యాహారాదుల మూడుదోషములకును సమానములుగ నున్నచో దాన (ప్రకోవము 
నందు దోషములు సమానములుగ నుండును. అటుగాక కెండుదోవముల బ్ర కోపించు 

నావారవివారాదులు_ ప్రబలములై  ఒకదోవమును. ప్రకోపింవజేయఃనవి మ్మాత్తము 
తక్కు_వగ నుండుతరి దుష్ట న్చల్బణ నన్ని పాత జ్వరము కల్లును. ఒక దోవమును (ప్రకోపింవ 

'బేయునవి ప్రబలమెన తక్కిన శెంటికిని తక్కువగనుండు నపుడు వీకోల్బణ సన్ని పాఠ 
జ్వరము కల్టును ఫీనమ 'ధ్యాధిక భేదముల గాడ  నాయాకారణముల బలాబలముల 

బట్టియే తారకమ్యుమును నిర్ణయించునది. 

మరియు లోకమున వరస్పరవిరుద్ధధర్థములుగల వస్తువు లొకటిగ జేరవు; 
చేరి యొక కార్యమును జేయుననునది యనుభవమున నొకప్పుడును గానము) కేజన్సు, 
తిమిరము, అగ్నిజలములు, కలియుట వినియుంటిమా ? అవికలిసీ యొకవని జేయుట 
చూచితిమా ? ఎన్నడును లేదు. అట్టుండ చాతేపి త్రకఫములు మూడును వరస్పర 
విరుద్ధగుణములు కలవి అట్టి (త,దోవములును వీకకాలమున కలిసి ప్రకోపము 

నొంది సన్నిపాతికరోగముల చెశ్తెరంగున గల్పింవనోపును ! అను నీశంక కల్లక 
మానదు. అయినను దోష తృయవిషయమున నట్టు చెవ్పంజనదు. వాతపీ త్తకఫములు 

వరస్పరవిరుద్ధ గుణములను గల్లియ న్నను ఒకదానిని విడచి యొకటి యుండదు. వాని 

సషభావ మట్టిది. సర్పమునందుగల విషమం సాత్త న్చంబగుటచే సర్పమును -చంవకుండు 

భంగి ఒకదో షముయొక్క_ విరుద్గగు ఇముల చెత చేరాండుదోనము కొట్టబడదు. 

వానివానికి స్య్వభావికములగు గుణములతో సాడ వృద్ధినొంది  యన్నియుకలిసి 
సాన్ని పాతికరోగముల గల్తింప సమర్థములగును. ఈవివయమునే తం తకాంళరమున 
(ళ్ కి క్ మల బర్ విరు స్ధైరపి న ల్వేతెః గుకై ర్ట షి వరన్పరమ్, దోషాసృవాజసాత్మ త్వాద్ధోరం 
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విషమహీనివో అను వాక్యము వే దృథబలండు నసయుక్షికముగ.. 'జరిపెనుం 
మజియు గయడాసాభార్యుడు “డె చాద్దోపన్వభావాచ్వా పదోషహాతాం. సాన్ని పూతి"ర్సీ 

విరుద్ధిశ్చ గుణైః కళ్చిన్నోవఘూళతః వరస్పరమ్” అని యీవిషయమునే బలభర వను. 

చె వనంకల్పము' వేతన నను, దోవములు సథొవముమేనె నను, వరస్పృరవిరుగ్థిగుణముల' టే 
నొండ్ ట కొట్టబడ వని భావము. ఇందుకు కారణముగూడ నియదాపింకబజినది. 

మరియు ద్వ్య్యుల్బణ నీకోల్చ్బణ నన్ని 'పొతబ్వరముల విషయమై చరక “గి 

మతములలో పరస్పరణీదము గనబడు చున్న ది. కొన్నిటిలో లటిణుము. అధికముగ 

నున్నవి. కొన్నిటిలో వానికే లమణములు నరల్బములుగ నున్నవి. అట్టి od re 

ఛేదములు ఆయాదోన.పృకోసమునకు కారణము'లై న యాని రొద "భీదములంబట్టి 

యొకసమయమున నొకవిధముగను, మరియొక సమయమున  పేలొండువిధముగను 
ఉండును ; కావున మతములకు పరన్సరవిరుద్ధము లే దని యురుంగునది, 

ఆధి సన్ని పాఠజ్వరాసాధ్యల కణము పతా 

= = చనం అల దోమే, విబస్థై నస్పైఒగ ప్ని సర్వసమ్చూర్జ లతుణః, 
(a అజో గణ. \ సన్ని పాతజ్వరోఒసాధ్యః కృచ్చు/సాధ్య_స్ట తీ ఒన్వ థా, లో 

వాతము బద్ధగించి మలమూ త,ములు నకాలమున ఎద దుపెడ లక జట రాన్ని 

ఫూర్తిగ నించి సన్నిపాతజ్వరములకు జెస్పబడిన లమణములన్నియు ఫూ BAX XDA 

యున్నచో అట్టి నన్నిపాతజ్వరము అసాధ్యంబగును. పెజిసష్పిన విధమునకు సతి 
శేకముగ వాతము సంచరించుచు ములమూూ తృములు నియమిత క*లమున వడలుడకు 

జారరాగ్ని నశింపక నన్ని పూతజ్వరలకు ణములలో గొన్నిన్యూ కృను కనిన నాడు అట్టి 

సన్ని పాతజ్వరము కృచ  సాభ్యంబగును, (అనగ? వ్రబలవ్రయనగ్నముతో నీవ రిం 
దగియుండు ననుట 

ఇచ్చట సీవిషయము నెరుంగునది ==. ఆన్ని వ్యాథులును సాధ్యము అనియు, ఆసా 
ధ్యము లనియు శెండుతెరంగులై యుండును, అందు సె*ధ్యమనుసి ది సొధీంళదిగినది, 
ఆయ్యది స్వల్ప ప్రతీ కారము'చే నివర్తించునది సుఖసాధ్య మనియు, పృబలప్రయక్ను 
ముచే నివ ర్రింపదగినది కచ గ సాధ్య మనియు శెండు తీరంగులు, జ సాధ్య ముని గా 

చికిత్సాదులచే నివర్తింపదగినది. అయ్యది యాస్ట మనియ్,; పృత్యాక్మేయి మనియ.; 
రెండువిధములం, అందు చికిత్సే నివర్తించకున్నను శరీరపాగముపరకు 'వ్యాకీంచి 
యుండునది యావ్యము, చికిళ్చకు ఇంచుక మైన యెడమియ్యాక నివగ్తించనలపిగా॥ 
ప్రాణవారంబై నది ప్ర త్యాఖ్ఫేయము. అనగా చికిగ్భశోయక విడువందగినది యనుట, 
ఇట్టినిబంధన వ్యాధియొక్క_యు వ్యాధులకు కారణములైన మీథ్యాన' రివివోర 
ములయొక్కయు బలాబలము ననుసరించి మయీర్పడును, (ప్రక్ఫుశమున (శీవదోవ వ్రకోవ 
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ముచే గలిగిన నన్ని పాతజ్వరము పె జెప్పినరీతిగ నసాధ్యంబును కచ | సాధ్యంబును 

నగుగాని ఒకవ్వుడును నుఖసాధ్యం బగుట లేదు. ఈవిషయము'ే చరకాచార్యులు 

'సన్నిపాతో దుళ్చికిత్స్యానాంి (చరక సూ. అ. ౨౫) ఆని వచించెను. చికిత్స 
చేయక విడువందగిన వ్యాధులలో సన్నిపాతము బలవ తేర మనుట. భాలుకియు 
“మృత్వ్యునా నవా యోద్ధవ్యం నన్ని పాతం చికిత్సతాి” అని శాసీంవచెనుం నన్ని 

పాఠమునకు చికిత్స చేయబూను వైద్యుడు మృత్యువుతో "ెదిరించి యుద్ధము జేయగల 
డని భావము. 

ర నన్ని పాఠ జ్వరమునకు కాలనియమము రకా 

స్పష్టమే దివనే పాపే దళమే ద్వాదశేఒపి వా, 
లావి 

ఫునర్జోరతరో భూత్వా వ్రశమం యాతి హంతి వా, 25 
స్పష్పమో ద్విగుణా నైవ నవ మ్యేకాదశీ తథా, 
న్హో త్రిదోషమర్యాదా మాతమాయ చ వధాయ చ, 96 

తీదోషప్రకోవముచే గలిగిన సాన్నిపాతికజ్వరము  వఏడవదినమంచై నను, వది 
యవనాడై నను, పంద్రైండవదినమునవై నను మిక్కిలి త్మీవృళర్యమె శాంతినైన నొందును; 

లేక రోగిని చంపును. వదునాల్లవ దినమునందును, వదునెనిమిదియవ దినమునందును, 

ఇరువదిరెండవ డినమునండై నను ఘోరయమె విడుచును ; లేక రోగిని చంపుకు అని 

మరియొకవక్షీము. సన్ని పూతజ్యరములయందు విడచుటకునుు లేక అపాయముగలి 
గించుటకును ఇదియ కాలనియమము. 

అరి సన్ని-పాతజ్వరో మద, వము తా 

సన్ని పాతజ్వరస్యాంతె కర్ణ మూలే నుదారుణః, 
శోథస్పంజాయే తేన కళ్చిజేవ ప్రముచ్యతే, 27 

సన్ని పాతజ్వరము వ్యాసీంచి పెజెప్పిన దానియవథి కాలమున వెవియొక్క్ల 

మొదట క్రూరమైన చాపుపుట్టుకు. అయ్యది మర్శస్థానమున జనించుటంచేసి మిక్కిలి 
కూరమియుండును గాన దానిచేత అఆయుశ్నేషముగల యొకానొకడు మ్మాత్తము 
విడువబడునుగాని సాధారణముగ నిది కలిగినచో రోగి జీవింవజాలడు, - 

ఇయ్యది. నన్ని పాళజ్వరమునకు. దారుణమెన్న యువృద్రవము. ఉప ద్రవ 
మనగా పృథానముగ తొలుత జనించిన వ్యాధికి పిమ్మట డవస్ట్రంభకము గా జనించు 

రోగాంతకర ముని యొరుంగునది. 
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“ఇతి అభి న్యాసల క ఇము 0 

త్రయః ప్రకుపికా దోషాః ఉర స్టోతోనుగామిన్క 
ఆమాభివృద్ధ్యా గథితా బుద్ధీం ద్రి యమనోగ గాః, 28 

జనయంతి మహాఘోరమభిన్యాసం జరం దృఢ, 

శ్రుతా నేత్రే ప్రసుప్తిస్స్యాత్ న చేస్టాం కాబ్చిదీవాలే, 29 

నచ దృష్టిర్భ వె_త్తస్య సమా రరూఫకదర్శ సె, 

న ఘా/ణం న చ సంస్పర్శం శబ్దం వానైవ బుద్ధ్య తే, 80 

నీరో లోళఠయ లేఒభీక్షమాహోారం నాభినందతి, 

కరూజలే తుద్యతే చైవ వరివ రృనమాహళతే, 81 

అల్బం ప్రభాషతే కిఇఖ్చీదభిన్యాసస్స ఉచ్యతే, 
పృతక్యాఖాకాయస్పభూయిస్థః కశ్చిదేవాత్ర సిస్ధ్ి, 2 

తెచి అభిన్యానలత జము నిత 

చాతి _త్హ్వేష్యములు మూడును నమశాలమున వ్రశోపమునొంది హృదయము 

నందును నాసారంధ్రృములు, వెవ్టలు మున్నగు స్రోతోద్యారములయిందును, rag G 

రసముతో గూడి బుద్ధియందును, మనన్సునందును, చత్తురాది. ఇద్మియములఎదును 
చేరి అఖిన్యాస మను సన్ని పాళజ్వరమును గలిగించును. ఇయ్యది మధశి గీర సుని టిం 

ఈజ్వరమునందు. చెవులు కన్నులు నిదురబోవునట్టు తమవ్యాపొరములగసు మాని 
యుండును. వీవిధమెన చేపను రోగి చేయజాలకుండును. వొని దృష్తి రూపాదుల 

చూచుటకు సమరము గాకుండును. నూణీ౫ ద్రి యము గంధమును గ్రహించనోడును. 
త్వగిం ద్రియమునకు స్పర్శజ్ఞానము "లేకపోవును. గపర్కర్మద్సియను శబ్దమును |గృహింప 
నోవదు. పలుమారు కల త్రిప్పుచుండును. ఆహారమునం దచ్చటొడమంన*, బి8 'రముగ 

కూయుచుండును. సూదులబోడిచినట్లు శరీరమున చొధకలుగును. చడగయిందు ఇటు 

నటు బొరలాడు చుండును. ఒకవేళ మాటలాడినను అతిన్వగ్బముగ ఫీ నర్వరముగ మాట 
లాడును. ఈక్టూర్నమెనవ్యాధిని వ్రైద్యుడు గమనించి చికిళ్ళ దేయకుందుట నుంచిక, 

(అనగా ప్రత్యాభ్యేయ మనుటఎ ఒకవేళ (వృబలముగ చికిళ్ళు చేసిన చీ ఓం 'సెకడు 
మ్యాకృము జీవించుట యరుదుః 

నుశ్రుతా చార్యుడు ఈయభిన్యానజ్వరలకుణము శు మరియు. పిధముగ 'బ్లిన్ను 

యున్నాడు. ఎట్టు లన:“నాత్మున్లశీతోల్పసంట్టై భక టీ సళ పధి), 
ఖరజివ్వాళ్య్నుష్క కంఠ? స్వేదవిణ్భూ త్ర, వగ్గిళక, స్మా శునియ్భశ్ననయి "| CRE 
దసర ఆస్తే యో “నద్ర వానతి, అభి న్యాస) రు ఠం 
ప్రా ్న పాతజ్వరం కృచ్ళ మసాభ్యనువరే జను! 
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శరీరము మిక్కిలి వేడియు చలువయు "లేక కొంచెముస్టముగ నుండుట ప్రజ్ఞ దవ్వట, 
వ్ల 

సకలపదార్థములును తిరుగు చున్నట్లు చూచుట; శరీరము కాంతిహీన మగుట్క నాలుక 

వశువునాలుకబో లె చెమ్మలేక కరకు బారియుండుటు నొంతెండుటు  వఎవమటయు, 

మలమూ తృములును వెడలక బంధించియుండుట్క కన్నులలో నీరుగారుచు లోనికి 

బోవుట, అన్న చ్వేషము, స్వరము హీనమగుట ఈలక్షణములతో గూడి త్మీవృముగ 

శ్వానము విదుచుచు లేచుటకు శ _క్టిలేక వడియుండి తన కిచ్చవచ్చినట్లు అసంబద్ధముగ 

మాటలాడు చుండును. ఇయ్యది యభిన్యాన మను సన్ని పొతేజ్వరము, దీనినే వాతా 

జస మని కొందరు వచించెదరు. దీనిని యసాధ్య మని కొందరును, కృఛ్ళ సాధ్య 

మని మరికొందరును చెప్పిరి. (ఇచ్చట యోానన్ని పాతలక్ష జామున ('ప్రశృతగ,ంథము 

నకును; నుశ్రుతమునకును చాలభేదము గన్పట్టుచున్నది. అట్టి భేదము దోవముల 'ఇ్క 

యొక్కయు, దేశ కాలాదుల యొక్కయు అవస్థా భేద మునుబట్టి యుండు నని యూహింప 

దగియున్న ది. 

రి ఆంగతుజ్యరలతశ్న ణము వము 

అభిఘా తాభిచా రాభ్యానమభిశా పాధీపజ్ఞకః, 

అంగతున్హాయళలే దోమెః య థాస్తం తం విభావయేత్ , వత 

ఆయుధములు మున్నగువానిచే చెబ్బతగులుట, వ్యాయామాదుల నధికముగా 

జేయుట, తనబలమునకు మిక్కు_టమగు పనిచేయుట మున్నగునవి యళఘాళములు. 

ఇట్టి యభిఘాకముల'చేతను; శూలిని మున్నగు (క్రూరబెవతల ప్రయోగము చేతను 

బువుల కపకారముజేయుటం జేసి చారిచేగల్లిన శాపౌదులచేతను, కామకోధ భయా 

దులచేకను ఆగంతుజషరము కల్లను. ఈజ్వరమునందు తొలుత జ్వరము గల్లి పివట 

నాయాకారణములచేత వాతాదిపోషములు (వ్రశోవము నొందును, అఆయాలత్షణములం 

బట్టి దోవనిర్థ యము చేయందగును, 

0 అగంతుజ్వరమునకు పృ క్యేకలక్షణము ల 

శ్యావాస్య తా విపకృళతే తథాఒతీసార వవ చ, 

భకారుచిః వీపాసా చ తోదళశ్చ సహ మూకృయా, 34 

ఓపధీగంధజే మూర్చా ఫిరోరుగ్యమథుః తవ, 

కావుబే చిత్తవిభ్రంశ_సర్ర్రాలస్యమభో జనమ్, తర్ 

హృదయే వేదనా చాస్య గాత్రం చ పరిశుష్యతి, 

ఛయాత్ప్రలావశ్శా కాచ్చ ఛవేతో-పాచ్చ వెవథుః, 3h 
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అఫ్రిణా రాఒఖ కావా ఫాం మోహ _స్తృల్లూ చ జాయిలే, 

భూ తాభిషంగాదుబ్వెగో పోస్యరోదనగరవపు, $7 

విషము శెండువిధములు. సామాన్యము దూషీవిషము._ నరొదు లయొక్కు, యు, 

పొల్తిగడ్డ మున్నగు మూలికలయొక్క_యు విషము సామాన్యము. ౯ మప+రంబుటగప 

నాషధములవేనైనను, స్వఫావమువేనైనను మందఏర్య మైనటి మాగవిషము, ఈ కిండు 

విధములైన విషమువేత కలిగిన జ్వరమున విశేషముగ విలేచనము లగు. తన్న మున," 

రుచి శప్పిపోవును. దప్పిగల్లును, చేవామునందంతట పోటువుట్టును, ము+గ్భవ చ్చు. 

జమెన యోవషధులను మూర్కొనుట బే గల్లినజ్వరమున దు మూగ్భయు, ళల 

నొప్పియు, వాంతియు, తుములును గల్లుశు. ముదనవిశారము"చ్ గిన తొావట్వదనమునందు 

చి త్హ్మభ,మము, మెకము, వనులయం దలనకయు కలుగును. ఆహఃరమునం దిచ్చుచొడ 

మదు. వాదయము నందు చెప్పనలవిగాని యొకవిధమైన వేదన గట్టుకు. శరీరము 

నానాట కృశశనొందును. భయముే గల్లిన బ్వరమున ఆసఎబద్ధముగ మాటలాడును, 

చిత్త్మభ్సమ గల్గును, శోకముబేతను కోవమువేతను గల్లిన జ్వరమున శరీరకంనముం 

పుట్టును. అఖిచారము వేళను, శా పాదుల చేతను గల్లిన జ్వరమునందు దిల్ మను.ను, 

దప్పీయు విశేషముగ గల్లును, పిశాచాదులయా వేశముచే గలిగిన జరమునందు ఊడేష్ట 

గంబు గల్లును. శరీరము బరువుగ నుండును, క"రణముజేకయీ తనలో ద*ను నవష్టచు 

నేద్ను చుశుండును. 

ధం అంగతుజ్వరములయందు దోషనంబ ధము థియో 

కామన్ కభయా ద్యాయు,, కో, థాత్చిత్తం త్రయో వుల 

భూ తాభిపజ్ఞాత్కువ్యంతి భూతసామాన్యలతు ౯౩, ఏరి 

కామము (సంభోగాదులయం దిచ్చగలిగిన నయ్యిది లఫించకుండుట చే గల్లు 

మనోవికారము, శోకము, (శనకివ్ర మైనవన్తువు నళించుట మున్నగు ౩ *రణముల చే 
గల్లినమనోవికారము) భయము ( కూ ర్వమెనజంతువులు మున్నగు నిని ఈ+దుట 
మున్నగు కారణములచే గల్లిన చి తది కారము), గమయూూదు 8 “రణములాశీ ఎెలీమయు ప్రో 

పము నొందును. శోధము (శ (తుదర్శనాదుల బే గలిగిన మనః ప్ర౭ర్థలన ము) దత జనీం 
చిన జ్వరమునందు పి త్రము ప్రకోపించుకు. పిశాచములు మున్నగుభూకనుల ఏయూాీ 
శముచే గల్లు జ్వరమునందు ఎతవి త్తకఫములం మూడును (వశి'నము సందును. అదే 
శించిన భూతముయొక్క_ లక్షణము లన్నియు కలిగి యుండును, 
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0 విషమజ్యరసం, పా పే రికా 

దోహో౬ లోహితసంభూతో జ్యరోత్స ఫప్టస్య వా పునః, 
థాతుమన్యతమం ప్రావ్య కరోతి విమమజ్వరమ్, 89 
తొలుత వఏజా ననొకజ్వరముకలిగి శాంతినొందినపుడు దోమ ప్రకోపము కొంచె 

ముగ ననుసరించియొుండి అయ్యది యవథ్యములగు నావోరాదులబే పృబలమె రసాది 
థాతువులలో నొకదాని నాశ్రయించి నంత తాడి విషమజ్వరములను గలిగించునుః 

కయ్యాది జ్వరము'వే విడువబడిన వానికి గాక (పారంభమునందుకాడ వచ్చుట గలదు. 

కావుననే “ఆరమాద్వివ మో యస్తు” అని పారంభమునచే విషమముగ జనించిన 
జ్వరము అసాధ్యం౨బగు నని యసాధ్యలత ణము చెప్పినది సంగతమగును. మరియు 

జరమువకు విషమత్వము భాలంకి యిత్తెరంగున నుడెవెను:---“యస్సా బి నియత 

త్యాలాబ్బీతోక్టాభ్యాం తథైవ చ; జవేగతశ్చాపి విషమో జ్వరస్స విషమస్స తక” 
జ్వరమునకు నియతమెన కాలంబుళు, శీతోన్షంబులును, వేగంబును నియమిత వ్ర, కారము 

కాక విషమముగనుండి యేజ్వరము కల్లునో అయ్యాది విషమజ్వర మని యన్వర్థ 

నామమె యుండు నని భావము. 

490 విషమజ్వర భేదములు dd 

జల జ ర్ ఎ (స్వన్తతస్పతతో ౬ న్యేద్యు స్త తీాయకచతుర్థ కా) 

స నతం రస కృస్తస్పోఒ న్వేద్యుఃపిశి తా ని తః, 40 

మేదోగత_స్తతియే౬హ్బి అస్టిీమజ్జ్ఞగతః పునః, 
కులారచ్చతుర్థకం గోరం అ న్సకం రోగసజ్క_రమ్. 41 

అరి ఏషమజర్షర భేదములు థిఖ 

సంతతము, సతతము, అన్యేద్వుష్కము, తృ తీయకము చతుర్థకము అను నీ 

మైదును విషమజ్వర భేదములు. అందు సంతళజ్వరముశు (పృకోవమునొంది చాతౌది 

దోషములు రసభాతువు నాశ్రయించి. కల్లించును. ల్రిదోవములు పృకోవము నొంది 

ర_క్షథాతువు నాకృయించి సతతజ్వరమును గల్లించును. వాతాదులు మాంసథాతువు 

నాశ్ళయించి అశేకడ్యుష్కు._ మనుజ్వరమును గల్లించును. దోషములు మేదో ధాతువు 
న్యాశృ్ళయించి కృ తీయకజ్వరము గల్లించుళు. ఇయ్యాది జ్వరము ప్యాప్ ఎచిన నాటికి 

మూడవ దినమువ మరల చ్యాపీ౦ చును. (జ్వరమును వ్యాపించిన దినమును మరునటీ 

దినమును విడచి మరల మూడవనాడు వ్యాసించు ననుట, ఇదియే వరుసజ్వర మని 

వాడంబడును.) పోషములు (పృకుపిశేములై యస్థులయఎదును ఆస్థులలోని కొవ్వు 

(మూలగ) నుండును వ్యాపించి చతుర్ధక మను జ్వరమును గల్లించును. ఇయ్యది జ్వరము 

వ్యాపించిన నాటికి నాల్లవ (నడుము శెండుదినములు విడిచి యామరునటి దినము 



జృరనిదానమి వాక? 

వ్యాపించును, ఈ చతుర్ధకజ్వరము యమునిబో లె మిక్కిలి కూర్వమై యుండును, ఇతర 

ములగు నచేకరోగముల గల్లించును. 

ఇచ్చట జ్వరములకు అశ్యయముకు చెప్పుతరి మూలమున నతేళేకమును వ్ర, ల్యేక 

ముగ నిర్దేశించి చెప్పకున్నను ““రక్తథా త్వా శ్మయ! వాయో దోమన్సృశశళం జ్వరమ్”' 

(చ, చి. అ 3) అని చరకమున నిర్దేశించియుండుటం చేసీ నంత శబ్దము చేళ సే నతళగ 

మునుగూడ గృహీంచుట సమంజనము. రన, రక్ష అని ఛాతువులు మాత్రము గుండుకు 

గృహింవబడియున్న వి. 

0 నంతఠజ్వరనంప్రా ప్రీ ధా 

*( సో తో భిరిసృతా దోపోాః గురవో గసవాహీభిః, 

సరషబేహానుగా _న్ట ఎఫ్టైః జరం కుర్వ ని స_న్గతమ్.) 

శరీరమునందలి రసవవాంబులగు స్రోళన్ఫులచే మిక్కిలి బ్యా నొంది బలిష్ట్రము 

లెన వాతాదిదోషములు శరీరమునం' బెల్ల పూర్తిగ వ్యాసీఎచి యెడ తెగక నిరంశరముగ 

వ్యాపించు స్టభానముకల సంతతజ్వరముకు కద్దించును: 

కురి సంత తజ్యరల కు, ఇము 9 

సపాహాం వా దశాహాం వొ దాషదశాొసామ థావీ శో 

స_న్లత్యా యో౭విసర్తీ స్వాత్స_న్లతస్న నిగద్య లే. 42 

వీడుదినను లై నను, వదిదినము'లె నను, వండ్రండుదినము తేనమ. నిరం్రగరముగ 

నొక తుటిమా తృ కాల్యమెనను విడుదల లేక వ్యావీ౧చి శేయంబవలుకు బోభిందు 

చున్న చో నయ్యది సంతఠజ్వర మని యొరుంగునది. 

మై జెప్పిన కాలనియమమునుగూర్చి తం తాంకరమున నిర్రెరంగున నిర్ణ యింద 

బడినది:“వీ క్రకఫూనిలవృగ్ధ్య్యా దళదివన ద్వాదశావా నప్తొహాత్ పాన్తి నిరు 
జాతి వాశు తిదోవజో ధథాతుమలపొకాల్” నుంళతము మున్నగు దీవను'గర్జర 
ములయందు (తీ దోవుంబులును పృకోవమునందుకు; అందు ల్రిదోవములలో 
పిత్తం బుత్క_టముగ వృద్ధినొంది వాశక్రఫములు రెండును తక్కువగ నుండు నిడ 
అట్టి సంతతజ్వరము ఇవదిదినములపరకును నిరంళరముగ ప్యాప్ఎచి బదియన నాడు 
రోగిని చంపుకు. లేక విడచును. కఫ ముత్కుటముగన వకేోపీంచి వాతవి త్రము న్ 
రెండును శగ్గియున్నచో పండ్రైండుదినములు ఎడలేశ వ్యైపీ'చి రోగిని చంపుకు, 
లేక విడచును. వాతము మిక్కిలి ప్రకోపించి పీ _త్రకఫములు "కిండును తర్కు,వన 
నుండునపుడు వీడుదినములవరకు చెడ తెరిపి లేక వ్యానించి మడవనాడు రోగిని చంప్బు ప, 

Wale rr 

శ్రుతీ ప్టము. 

మాధవ శే 
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"లేక విడచును. మై జెప్పినవిధముగ నాయాకాలముల రసర కాది థాతువులు వరివకర్యంబు 

లె నచో రోగిని చంపును; లేక మలములు పరిపక్వము లై. తమతమస్థితియం దుండు నెడ 
జ్వరము శాంతి నొందును. 

మరియు నీసంతతజ్వరమున చవాతపీ త్రేకఫములు మూడును రసాదిభాతువ్రల 
వ్యావీంచుభంగి మలమూూ త్రములయందును సమ కాలమున వ్యాపం చును, ఇయ్యాది 

నంతతజ్వరమున నియతముగ నుండును. ఈవిషయమును చరకాచార్యుండు “యథా 

ఛాతూం_స్తథా మూత్తం పురీవజానిలాదయక్కియుగవచ్చా నువద్య చే నియమాత్సంత శే 
జ్వనే” (చ. చి. అ. 3) అను వచనముచే న్ఫుటముగ నువదేశింెను, ఇ త్తెరంగున 
సంతతజ్వరము విడచుటకును లేక చంపుటకును కాలనియవుము సెపూతుకముగల చెప్ప 

బడినది, కాని ఒకనమయమున నీజ్వరము వదిళండవదినమున జ్వరము_క్షలతృజాములు 

ఫూర్తిగ కనబడి శాంతినొంది మరల మిక్కిలి (క్రూూర్మమె చాలకాలమువరకు అనుసరించి“ 

యుండు ననియు చరకు లిట్లు నుడివిరి:--- “విసర్లం ద్వాద శేకృ త్వా దివసేఒవ్య క్త 

లకణకి దుర్గ భోవశమః కాలం దీర్ధమప్యనువ ర్త లేల (చ. చి అ, ౨ 

ఈజ్వరము (సంతతజ్వరము) వై జెప్పిన కాలనియమప్ర కారము విడిచి మరల 

చిరకాలమువరకు అనునరించియుండునెడ ముకానుబంధితఏ్టము ఈనంతతజ్వరమునకు 

కూడ కల దని శెలిసెడి. అందువలననే దీనికి జ్వరోత్సృప్టస్య వా పున” అను విషమ 
జ్వరలవణము ఒప్పియుండును. 

వాగ్భుటాచార్యుడుగూడ దీనికి ముక్తానుబంధిత్వము నంగీకరించి నకారణముగ 
శా € కం క్ త్ర నిట్లు చెప్పెను నుద్ధ్యశుద్ధ జ్వర$ః కాలం దీర్ధమవ్యనువర్త లే (అ. వా. ని. అ. 

౨. శ్లో. ఒరి అని చెప్పెను. రసాదిధాతువులలో కొన్ని మలరహితమునై శుద్ధముగ 

నుండి కొన్ని కొన్ని మలసహిశములె యశుద్ధములుగ నుండి నంకరముగనున్న పుడు ఈ 

సంతతజ్వరము మరల చిర కాలమువరకును అనునరించియుండు నని భావము. 

ఖరనాథుడుమా కే ము సంతతజ్వరమునకు వివమజ్వరళ్వములే దని “జ్వరాః 

ఫూర్వం మయోక్తా యే వఇ్చు సంతతకాదయ$9, చ త్వారస్సంతతం హిత్వా క్లేయా సే 
విషమజ్యరాకి” అను వాళ్యమువే చెలిపెళు; గాని వారియభీ ప్రాయ మిట్టిది-'సతత కాది 

జ్వరములు నాల్లును పలుమారు విడచి విడచి వచ్చును, సంత తజ రముమాత ము అటు ౧ కూ 
"కాక సె కెప్పినరీతిగ వంజ్రైండవదినము విడచి మరల ఆనుబంధమె చాల'కొల మను 

వర్షించియే యుండును, కావున సత తాదిజ్వరములబో లె సంకతమునకు ముక్తానుబంధి 

తపము లే దని వారి యభిప్రాయము. 



జ రనిదానమి.. ల 

వాచా 
ధి సతఠరకజ్వరలతణను ధియా 

అహో రాత్రే, సతతకో చార కాలవనువ ర్రతే, 

నతతక మను విషమజ్వరము లిక యవోోరా క్రమునకు శండువర్యాయములు 

విడచి విడచి వచ్చును, (ర్మాత్రియు వవలును జేరి యవోర్యాత్రము. అందు గాల్రై 

యంచెనను వగటియందెనను శండుమార్లు విడిచి విడిచి వచ్చునుః లేక వగటెియందు 

జ్వరముతేగిలి విడిచి మరల రాత్రియందు జ్వరముతగిలి చడ దుకు. ముఖ్య్బమున రు 

ఎట్రెనను ఒక అవోర్మాత మునకు శిండుమారు విడచి శండుసొార్హు వ్యాసీంచునగి 

సతతకజ్వర మని భావము. ఈ విషయమును వాగ్ళటాచార్యుడు;:అహోర్నాక్స న్వ 

స ద్విస్స్యాల్ ” (వాగ్భట, ని అ, ౨+ శ్లో, జర అను వొశ్యమున జలిపెరుం 

= అన్యేద్యుష్క_లతీణము ఆ 

అన్యేద్యుప్క_స్త సహో రాత్ర, ఏకకాలం ప్రన ర్తలే. 48 

అన్యేద్యుష్కు- మను నిషమజ్వరము ఓక యవోరా తృమునకు లోదల కిక 

తూరి వ్యాపించును... ఒక అహోరాత్ర మన రా త్రియెనను వగలెనను బశగూారి 

వ్యాపీంచునది యన్యేద్యుష్కు_ మని భావము. గ విషయమును వాగ్భటా చారుడు: = 

“సకృదన్యేద్యురా.శి,ఈ (అష్టాంగ ని. అ, ౨ నో ౭0) అనుపోక్యము దేశ 

"తెలిపెను. 

-ఇపైర్రె కృతీయకచతుర్భ కముల లక్షణనులం ఖిలా 

తృతీయకస్త తీ యే౬హ్నీ చత్తు"ర్ధఒ హీ చతుర్భకః, 

తృతీయకజ్వరము జ్వరవేన ముజిగిన దినమునకు మూూడవడినమున దురల బ్యాకింి 

చును. (బికదినము జ్వరము చ్య్యాపించి నాడే వేగ ముడిని నురునటీచాడు జ్వరము 

వ్యాపింపకుండి మూడవనాడు మరల వ్యాపీంచుజ్వరము తృతీయశకజ్వర మకుట) ఈ 

విషయమును చరకాచార్యులు “దినం హిత్వా తృతీయకకొ (చ. చి, అ, 9) ఆను 

వాక్యమున న్ఫుటముగ 'జెలిపిరి. 

చతుర్థక జ్వరము జ్వర వేగ ముజిగిన దినమునకు నాలపనాడు చురల 'వ్యాసిం 

చుళు. (తొలుత నొకదినము జ్వరము వ్యాపించి నాడే వ్యావళ ముడిగి నడుదు కందు 

దినములు జ్వరము వ్యాపించకుండి అ మరుకటినాడు మరల వ్యావీంచునది చకుర్థక 

జ్వర మనుట) ఈ విషయమును చరకాచార్యుడు “దినద్యయం యో బి కామ్యు వ్ర, క్యేతి 
న చతుర్ధకః” (చ. చి, అ, 35) అను చాక్ళమున న్ఫుటముగ జేెస్పిను, 

వెజెప్పిన రీతిగ సతతాదిజ్వరములు నియత మెన "కాలమున దక వీంచుటకు 
హేతువును చరకాచార్యు లిట్లు ఇెన్పిరి:-“అధిశేలే యథా భు+మిం నీజం శాళే ద రో 



ర్ి మవాధవనిడా నే 

వాతి అధిశేతే కథా ఛాతుం దోవ: కాలే చ కుస్యతి” (చ. చి. అ. ౨. క్లో ౬ర్ఫొ 

విత్తనము భూమియందుంచబడియు _ ఇెములేనినాడు మొలువక యెట్లు అణగియుండి 
జలసంబ౨ధముకలైన నాడు మరల నంకురించునో అచేరీతిగ చాతాదిపోషములు తమ 

కమ స్థానములయంద యణగియుండి తమకు (పృకోవకాలమున (ప్రకోపించి జ్వరమును 

గలించు నని భావము, 
౧ 

అర మతాంతరమున విషమజ్యరల ఈ ణము ఈ 

అస కామ ॥ కేచిద్భూళాభిపస్టోళ్టం బ్రువలే పమజ్వరమ్ 44: 

కొంద రాచార్యులు భూతములసంబంధముచే గల్లిన జ్వరము కూడ విషమ జ్వర 

నుని చెప్పెదరు. 

భూతములు పిశాచములు మున్నగునవి యావేశించుటవలన గల్లినజ్వరంబును 

కాలనియమంబును.. శీతోష్టాది వరిస్థితులనియమంబును లేకుండును కావున నదికూడ్న 

విషమజ్వరముగనే యుండు నని వారి యకిమలేము. విషమజ్వరల త ౫ మును వాగ్ళటా 

చార్యుం డిట్లు ఇప్పును:'విషమో విషమారంభ కి, కి యాకాలోే౭నుషజ్లవాక్” 

(అ. వ్ఫూ, ని, అ, ౨, వం ౬౮ జ్వరముయొక్క_ వా, పరంభము, ఆ జ్వరముచే గల్లు 

కి యలు, జ్వరము జనించుకాలము ఇవి నియతములుగ గహయుండునది నిషమజ్వరము 
U 
అని భావము. అందు ఒకజ్వరము శరీరంబున నారంఖించి వ్యాపించును. ఇంకొకటి వీపున 

నారంభ మగును. ఇది యారంభముచే విషనుము. ఒకజ్వరము చలిని బుట్టించును. 

వేరొకటి తావమును గల్సించును, ఇది ,కి యచే వివవుము, ఒకటి ఫూర్వాపూ కాలమున 
౧ శ్ అ 

వ్యాపీంచును. ఒకటి మధ్యాహ్న కాలమునందును, ఒకటి రాత్మియందును వ్యాపిం 
UU 

చును. ఇది కాలముచే విషమము. ఇ త్తెరంగున విషమజ్వరములకు ఆరంభ, క్రియా కాల 

ములచేత విషమత్వమును గమనించునది. 

ర తృతీయకజ్వర భేదము 6తా- 

కఫపి కత్తి కగ్రాపా వృాద్వాతక ఫాత్మ ర 

వాతపితాచ్చిరో గ్రాహీ తి త్రివిధన్స్యా _తృృతియకః, 4 

కఫపి' త్రములచే జనించిన తృతీయకజ్వరము త్రిక (వెన్నెముకకు | క్కిందిభాగ) 

మున తొలుత నారంభించుకు. చాళేకఫముల చే గల్లినయెడల తొలుత వీపున నారం 

ఖించి శరీరమునం బెల్ల వ్యాపించును. వాతవీ త్తములచే గల్పినయెడ తొలుత శిరంబున 

బుట్టి శరీరమునం బెల్ల వ్యాపించును. తృ తీయకజ్వరం బిత్తిరంగున మూడు విధముల 

నుండును. 

ఇచ్చట నీ నిర్ణయము 'నెరుంగునదిలాసంతతక - సతత - అన్యేద్యుమ్కృ_-తృతీ 

యక - చతుర్థకములకు జ్య్బరములై దును విషమజ్యరములు. ఇవి యమైదును త్రీదోవ 



జఇరనిదానమ్ రస 

సన్ని పొతము చేతనే కల్లును, అయినను అట్టి మూడుదోవములలో జీదిప్రబలముగ 

నుందునో దానిని ప్రభానముగ చేసికొని చాలిక మనియు, పె గ్గిగక మనిరాలు కఫజ 

మనియు, ద్వంద్వ మనియు వ్యవహారింవబడును. గం విషయమును చర 8 * చారు? 

డిట్లు చెప్పెను: పాయశస్సన్ని పా లేన దృవ! వఖ్బనినో. జ్వర; సస్ని పాలే 

శు యో భూయాక్ స దోషః పరికీర్తితల (చ చి. అ. ౨, భో. ళ్ళు ప్రజిమ్సీన 

విషమజ్వరము లై దును నన్నిపాతముీళ ప్రాయికముగ గగ్జంను- అయినను బని! 

చీదోషము ప్రబలముగ నుండునో ఆ దోవమున నయ్యణి పుట్టిన చని వ్యవహరించ 

బడును అని భావము, ఈ విషయమునే వొగ్భుటా చార్యుడు నిట్లు చెప్పేను: 

“ప్రాయశస్సన్ని పా లేన భూయసా తూపదిశ్యలే, నంశతస్సతతో2క్యేద్యు కృతీ 

యకచతుర్థకా.” 

సెనిర్భ్ణయ, ప్రకారము శృతీయకజ్యరము నన్ని పాఠమున కల్లినను అందు కస 
a= ఈ 

పి శ్రములు ప్రబలముగనున్న పుడు శ్రికస్థానమున పారంభముగు ననిగయు, చాశశొధముూ 

లెక్కుడుగనున్న తరి వీపున మొట్టమొదట వ్యాపించుననియు, చాళస్తీళ్తము. లధిక 

ముగ నున్నపుడు శిరస్సున ప్రారంభిం చుననియు సునూలనున కర్ణము నమందజనము గ 

నుండును. ఇశ్తైరంగుననే (క్రింద జెస్పంబడు చతుర్థకబ్వరమునకుగు *డ చట మా 

ధిక్యమునుబట్టి "శై కిక్రము వాతికము నని శోదముల నిరుంగునది. 
లు యా 

ళ్ క్ | Be 

మరియు “ప్రాయశసృన్ని సాతేని అను ప్రాయశ్శబ్దస్వారన్యము తేల్ నన్ని 

పాఠమునగాక  శేవలము నిశదోవముచేఠను, ద్విదోషముచేతనుగు*:డ నంత తెట 

జ్వరములు కల్లు నని కొంద  రాభార్యుల యశిమళము. వారిదుతమునగ డ్డ ఏక 

దోహోధిక్యమునుబట్టియే వీక్రదోషజళ్వము సఎగతమగుకు. 'గావునీ తంటాంకరదు న 

నిట్లు వెప్పబడినది:--“సంళతో మారుతాత్పాీయః  పీళ్తా త్ప్రాయ క ఎరీయక క, 

అశ్యేద్యుశ్చకఫా త్పా)యక సన్ని పొకొచ్చతుర్ధకః?, నన్ని పూ క్ట తెౌష్టగ్సు ధుళ్చికిళ్చ్య 

99 గ్గ ను | క్చతుర్ణకకి వాతస్రాబల్యమువే సంఠతంబును, పీక్ ప్రాబల్య మున కృ రతీయకంబుకు, 

కఫ ప్రాబల్య మున అన్యేద్యుష్కూంబును, చతుర్థకజ్వరము త్రిదోషస్తాబల్యముశోగను జల 

ననియు; సాన్ని పాలికమగుటం చేసియే చతుర్ధకజ్వరము అసాధ్యం బనియు భావము. 

మరియు ప్రకోపమునొందిన దోషములు శరీరమునం కొల్ల తముకమ జెలవుల 

విడిచి వ్యాపించును. గాన అట్టు వ్యాపీంచునపుడు కఫీ తొాడులు పె జెస్పీన తక "టి 

స్థానమున వ్యాపించి తొలుత నావ్రబేశముల బాధపుట్టి చి బృషరముశు వ్ర వింటం 

జేయునని యొఅుంగునది. ఈ విషయమును సుభ్రుతాచార్భుడు ఇట్లు వెప్పను: ఆ 

“కపితానాం హి దోషా శరీకే చరిథావ గాం థావఠామ్స్ యత్ర నజ్టిన్స స్టవైగుణ్య్యా 



రశ్మీ మాభవనిచానే 

ద్వా్యధి స్త త్ర్రోవజాయశే” (ను సూ: అ, ౨౪) (వకోపించినవోషములుం శరీరమున 
వ్యాపించుతరి యెచ్చటవేరునో అచ్చట వ్యాధి జనించు నని ఫావము. 

అరి చతుర్ధ కజ్వర భేదములు థ్రిఖా- 

చతుర్థకా దర్శయతి ప్రభావం ద్వివిధం జరి 
జచ్చైాభా్య్యాం శ్టైష్మిక వూర్వం శిరన్తా౭నిలసమృవః, 46 

చతుర్గకము సన్ని పాఠమున గల్లినను కఫవా తాధిక్యము చే రెండువిధముల 
తన (ప్రభావమును జాపును. అందు కఫము అఆధికముగనుండు సన్ని బాతమున' 
గల్లినది తొలుత పిక్క_లయందు వ్యాపించి) పిమ్మట శరీరమునం బెల్ల వ్యాపించును. 
వాతం బధికముగ నుండు సన్నిపాతమున గ ట్రనపుడు తొలుత శిరస్సున ప్రారంభించి 
శరీరమునం డెల్ల వ్యాపించును. 

మై జెప్పిన యానుఫూర్వినే చర కాచార్యుడు చెప్పెను. వాగ్భటాచార్యుండును- 
“ప్రభావం స తు దర్శమేల్ , ద్విధా ; కఫేన జన్ట్ొభ్యాం స ఫూర్వం శిరసో౭ని 
లాత్” (అఆ వా. ని, అ ౨. నో ౭౨) అనువాక్యమువేత చరకవచనము ననున 
రించిమే చెప్పెను. ఈమతములయందు చతుర్ధకజ్వరమున కఫ వాతముల ప్రాబల్య 
మును మాత్రముచెప్ప్ శెండువిధముల జెప్పిరి గాని పిత్తోల్చ్బణ భేదమును జెప్పియుండ 
లేదు. చతుర్ధ కజ్వరమున వ్యాధిస్టభావమునం జేసీ పీత్రోల్బణము కల్లుట లే దని వారి 
యఖ ప్రాయము. ఈమతేము ననునరించియు పారీతుం డిట్టు చెప్పెను. “చతుర్ధక్రో 

నామ గదో చారుణో విషమజ్వరకి, శొమణసృర్వథధాతూ నాం బల వక్షాగ్ని నాశన, 

త్రీదోమజో వికారస్స్య్యాదస్థి మజ్జగతో నిల కుపితః ప్పిళ్తమేవం తు కఫశై వం 
స్ట కాలతః, కీతదావాకర స్తీ వః త, కాలు చానువ_ర్హ'ే, స సన్ని పాతసమ్మూత్" 
విషమో విషమజ్వరి, ఊర్థ పం కాయస్య గృక్షోతి యః ఫూర్వం సో౭.నిలాత్ర, కి 
ఫూర్వం గృహ్తాత్సధః కాయం స్లేవృపూర్వజ్వరస్థ తక” చతుర్ధ్థక మను జ్వరము 
మిక్కిలి క్రూరంబై రసాదిథాతువుల నన్నిటిని శోషింవజేస్సి శరీరముయొక్క బల 
మును వర్షమును కాయాగ్నిని నళివవజేయు విషమజ్వరము. ఇయ్యది శ్రి పోషములచే 
గల్లుకు. మరియు. వాతపిత్తకఫములు మూడును ఆస్థిమజ్జలయందు జేరి (ప్రకువీతముతై 
తమతమ కాలములయందు చలిని తావమును బుట్టించి ఉదయ మధ్యాహ్న సాయం 
కాలముల మూటియందుమ వ్యాపించి యనునరించియు౨డును. అట్టి విషమజ్యరమున 

వాతం బధికముగ నుండుతరి తొలుత నూర్ధ శరీరమున వ్యాపించును. కఫం బధికముగ 
నుండునపుడు తొలుత (క్రిందిశరీరమున వ్యాపించి పదవ శరీరమునం బెల్ల వ్యాపించును 
అని యర్థము. ఈమతమునగూడ వాళకఫ భేదములు 'రెండుమ్మాత్ర మే. ని్టేశిందం 
బడినవి. పి త్రముకుకూడ జెప్పియున్న ను వాతకఫములవో తె వీ_త్రమునకు స్థానమును 

"రం 



జ్యరనీదానమ్ ర్స్ 

నిస్తేశించియుండలేదు. కావున విత్తము అప్రధానముగ తక్కినదోషముల గూడీ 

యుండు నని యాీగృంథ కారుని యభిప్రాయము. 

తంత్రాంతరమున చతుక్థకనంప్రా నిట్లు చెప్పని ఆనూ కయ? 

వవనో వ్యాస్థిమజ్జగతో ఒఒపి వా "విత్" కోవయత్యాశు శ్లేహాణం సక మీవ హి 

అస్థీమజ్జలయందలి వాతము ఫ్ర 

ప్ర శపింవ జేసి చతుర్ధక జ్వరము 

y fe క్ష జో 

ప్రచోషములును చతుర్ధకజ్యరమున అ పించు. నని “తీలుచున్నన. నాగభర్భృ 
కం త్రమున సీచతుర్థకమానకు ధ్ధ'ననిర్భయము నిట్లు “సీ దూర వ న "యస స య్ 

సూర్యం గృళ్షోతి సోజనిలాత్త కః, మధ్య కొయంగు Nis "తి భూగ్టం యన్న ౫ 

పీ త్రజకి పూర్వం గృష్ణాళ్యధ్' కాయం వేషృవృష్ధళ్చతు ర్థరు.” స్త చాను గో 

తొలుత నూర శరీరమున వ్య్యాపించుసటి వ” తెన్టిక చతుర్ధ బుస్ ఇ నుధ్యశ “ద్ 

మున తొలుజే చ్యాపించునది. పిత్తొధికం బనియు; అభక్ళకిరము వస్చానంచునిని 

కఫాధికచతుర్థకం బనియు నేర్పడుచున్నది. ఇచ్చట సథ సుములపబో టి పట 

ధికమునకుసాడ _ స్థానము నిర్దేశింపబడీనది. "కావున నత్తో లల జకుస్థకబ్వరయిని 

కల దని యీతంత్రశారుని యాశయము, వా తకఫాధికచతుగ్గగములన లీ, గదు దుగ 

వ్యా ప్రీ వ్ లేక పితాధోకము కాదాచిళ్క_ముగ నంభవించు నని సరు చ గటా నింలు 

పి త్తాధికమునను ప్రథానముగ స్థానమును ని్దేశించలే దని యూపిాంచదిగియున్న ఏ. 

మరియు విషమజ్వరముల కాల భేదమువేళ ఐగ్ళాపిం చువిసషయ మి "6 "రము 

నిట్లు 'తెలియునది:---“అవోరాత్రా దమోరాత్రాల్ సై సానాల్ స్థానం ప్రపచ్చ "లే, 
కళశ్చామాశయం ప్రావ్య కరోతి విషమజ్వరహమ, శఫస్థానవిభాలోన యఖానంఖ్యం 
కరోతి హీ, సకళాస్యేద్యుమ్క త్ర్యాఖ్యవతుర్థాక సృప్రలేవళ కా (ను, ఊఉ, అః 
విణ అమాశయము, వాదయము, కరిశము, రన్స్, నుధులు ఆను నీర్రుదు 
కఫస్థానములయందును వాతొదిపోవములు దజకొ్క్కాశయ సరా సమునరు సక 

ల 
స్థానమున సంచరించును. ఆట్రియెడ _పెజెస్సిన మైదుస్థానములలా చుజరించుతిరి 

వరుసగ సకత . అన్యేద్యువ్కు._ - కృ తీయక-చతుర్థక ల ప్ర,లేదకంబులను శై దురం 

మిలును కల్లును, ఎట్టు లన;ః-అమాశయమున నుండు పచమ నతళశ జ్వరనును క్లన్లిం 
చును. అయ్యది గవరూవనోరా ల్రి భుకానాం లే గ్షమభ్యాదిగాకి (క్ర నూట! 
(ఆ వా.నూ. అ ౧, శ్లో. 2 అను వాగ్భటులు వెప్పిన ప్రకారమే బగటి 
ప్రథమశాలంబును రాత్రి ప్రథమశాలుబును కఫమునకు ్రభాన మగుటం'జేసీ 
పగటిపూట నొకసారియు. రత్రి పళ నొషసారియ) ప్యూపించుటు,.. క *వ్టన జీ 

“అవోరాత్రే, సతతకోద్వా కాలావనువ ర్ల” అని ౪*లనియమము నుగతమగునుః 
కఫస్థాన మైన వృాదయమునుండి ఒక్క.యవో రాత్తృమునకు అమాశయమున డోనును 

యాసూశోధ మును జీ బి నే! సము ప్రక 

ను నని వము. ౫ ఎశ్ళోము శీత 
మె 
= 

ంచు 



56 మాభవనిదా నే 

ET అశ్యద్యుష్క_ మను జ్వరమును కల్లించును. ఇయ్యది దినమున కొకసారివంతున 
వ్యాపించును. ఈవిషయమునే ““అన్యేద్యుష్క- స్వవోరాశ్ర, వకశాలం ప్రవ 

రత అని నిర్ణయించిరి. కఫస్థాన్నమెన కంథముననుండు దోషము ఒక యవో 

రాత్రమునకు పహృూాదయమునను కెండవయమవహోర్న్మాతృ మున "కామాశయంబునను 

వ్యాసీంచి జ్వరమును కల్లించి నివర్టించినదినమునకు మూడవనాడు మరల జ్వరమును 

వ్యాపింప జేయును ఇడి కృతీయకజ్వరము. ఇదియే “తృ తీయకస్టృతీయేహ్ని” అని 

చెప్పబడినది. కఫస్థాన మైన శిరమునందలివదోషము ఒకయవోరా త మునకు కంఠము 

నందును, రెండవయవోోరా క మునకు వహృదయమునందును, మూడవయవోర్య్మాత 
మునకు ఆమాశయమునందును వ్యాపించి జ్వర వేగదినమునకు నాల్పవనాడు మరల 

జ్వరమును వ్యాపింప జేయును. ఇదియ చతుర్ధక జ్వరము. దీనినే “చతు స్థఒహ్ని 

చతుర్ధక౭ అని చెప్పిరి. సంధులయందుండుదోషము ఆమాశయమున'శేరి ప్ర లేపక్ష 

జ్వరమును గబ్రించు ఆమాశయమునందునకు సంధు లుండుటం జేసీ యాసంధులయందు 

నిరంకరముగ దోషములు ఆశ్రయించియుండుకు. "కావున (ప్ర లేపకజ్వరము అహో 

రాశ్రములయం “జడ లేక వ్యాపించును. సు శుతమున “ప్ర, లేవక స్త్వ విషమ 

ప్రాయః శ్లేశాయ శొషిణాంొ (ను. ఊఉ. అ, 3౯) అని ప్ర లేవకము విషమజ్వరము 

కాకున్నను స్థానసామ్యమునుబట్టి విషమజ్యర మనియే చెప్పిరి. 

వె నిర్భయ ప్రకారము సక తకజ్యరమునకు ఆమాశయంబును, అన్యేద్యుష్కు_ 

మునకు వాదయంబును తృతీయకజ్వరమునకు కంఠంబును, చతుర్గకజ్వరమునకు 

సంధులును నియకములగుస్థానము లని “తెలియుచున్నది. ఐనను “దోషా హ్యామాశ 

యా[శృయా3) బహిర్నిరన్య కోస్టౌగ్నిం జ్యురదాన్ఫూ్యూ రసానుగాకి” అని జ్వర 

సామాన్యుసంప్రా వీని చెప్పియఃన్నది, గాన పైజేప్పిన నిర్ణ య(ప్ర కారము నియతస్తాన 

ముననుండి యామాశయమున 'జేరియే సతతాదిజ్వరముల గల్లించును._ ఈవిషయమునే 

సెవాక్యమున “తఠశ్చామాశయం ప్రాప్య” అని స్ఫుటముగ జెప్పిరి. 

మరియు. _పెజెస్పినప్కకారము నియతకాలముగ ప్రకోవమునొందిన దోవ 

ములు తమశ _క్తికొలది జ్వరమును తనకు సంబంధించిన యుఃవద్రృవములు కట్టించి మరల 

తనకు నిరుద్ధములగు కారణములయొక్క_బలము'చే బలహీనములై తమ'ెలవుల చేరును. 

అవ్వుడు జ్వరము వేగంబుడిగ రసాదిధాతువులయందు లీనమె యణగియుండును. 

ఈవిషయమును వాగ్భటాచార్యుం డెట్లు చెప్పెను: దోషః ప్రవర్తలే "లేహాం 

"స్వీ కాలే జ్వరయిక్ బలీ, నివర్తలే పున ె్చైవమ పృక్యనీకబలాబలకి, తశ దోషే 

జ్వర! సూతో రసాదిషేష్టవ లీయకే” (అ. వా. ని, అ. ౨. న్లో ౬౫ (ఇదియ 

విషమజ్యరవ్యా ప్రినియమము,_) 



జ్యరనిదానమ్ స్ట్ 

శి చతుర్థకవిపర్యయలతీ ణము రితూ 

విషమజర ఏవాన్యశ ఎతుర్ధకవిపర్యయని, 

మధ్యేఒహని జ్వరయతి హ్యాదావ_స్తే స చ ముష్వాలి. 47 

చతుర్ధకవిపర్యయ మనునదికూడ ఇంకొక బిషమజ్వ రము. గజ్వరము నడువు 

శిండు దినములు నిరుతరముగ జ్వరము వ్యాపించి, అనమురునటిదినము స్వరము లేకుం 

దును. మరల నామరుసటిదిన మారంభించి “కెండుడినములం విడువక వ్యాపించును. ఇట్టి 

సమయమున నడుమ శండుదినములం వ్యానీంచి ముందోకదినంబుళు వెనుకనొకదినంబును 

జ్వరము'లేకుండును. కావున 'ఆదావశ్తే చ ముంచతి అని చెప్పబడినది. జ్వర వేగము 

జూపిననాటి!ి నాల్లవదినము మరల జ్వరము వ్యూపీంచునది చతుర్ధజ్వర ము ణానీకీ పిరుద్ధ 

ముగ జ్వరదినమునాటికి నాల్లవదినము మరల జ్వరము"లేకుండి నడువు కండు దినమంలు 

వ్యాపించుటం బేసి చళుర్ధకవివర్యయ మనబడును, 

ఈయర్థముణే తంత్రాంతరముల నిట్లు చెప్పిరి: ఆ రకుద్దోథయగ చతుగ్గ 

కవివర్యయః; శ్యవాల్ దాహం జ్వరయితి వహ్యాదాన-ో చ ముందతిలో నన కము 

సె మూలమునకు సమానార్థక ము: 

సె విషయమునే “సెవరింపుచు న్స చతుర్థకవివర్యయ మునకు వాశాదిదోన గోద 

ములచే గల్లు తై ్రైవిధ్యమును వాగ్భుటాభార్యుం డేట్లు ఇెస్పిను ౨ ణసి మ్జ యగ క్ష; 

చకుర్ధక విపర్యయ$, (త్రిభాః ద్యవాం జ్వరయతి దిన మేకం గు ముషలెో (అ. జూ, 

ని, అ. ౨. క్లో. ౭3 వాతాదిడోపములలో చేద్దిరమైనను అస్థీమజ్జల శండిటి నాశ 

యించినపుడు చతుర్ధకజ్వరమునకు విరుద్ధమెనలతణము శల చతుర్థక ఏిషర్భయి మును 

జ్వరము కల్లును, ఇయ్యాది శండుదినములు జ్వరమువు జగమున జాపి మయమొళదినము 

జ్వరవేగ ముడుగును, కజ్వరము వాతపీ తకఫముల మూడిటినన్ని పాతమున నించిన ను; 

“సన్నిపాలే తు యోభూయాకొ స దోషః వరికీర్తిత టకు చరళవదనప్రమూ గాము 

ననునరించి మూడుపోషములలో వాతము ప్రబలముగ నున్న పుడు ఎర మనియు, 

పిత్తము ప్రబలముగనున్నపుడు సె త్తిక మనియు, కఫము బలిష్ట్ర మైనప్పడు గ్రే క్ షి? 

మనియు మూడువిధముల నుండు నని భావము. మె బెస్పినవిషయమును దరళ ' చార్కుందు 

నిట్లు చెప్పెను: “విషమజ్వర”ో నీవాన్య! చతుర్ధకవివర్యకకి, త్రి లిదిగో ఢాతుకే౫ 8 

ద్విథాతుస్థక కరోత్యయమ్” (చ. చి, అ. 3. ల్లో. లి ఏ నూ సుదోదములలా* నొ 

టొకటి అస్థిమజ్జలరూవము లగు 'ండుధాతువుల చేరి చతుర్ధకవిపర్వయమును క న్లించును' 

కావున నయ్యది వా కాది భేదముల'చే మూడువిధముల నుండు నని యర్థము, (ఇచ్చట 

“ధాఠునేన్హైకళ అనుచోట 'భాతుశబ్దమునకు పోష మని యర్థము.) 



ల్ఏ మవూధవనీదా నే 

మరియు చతుర్థకవిపర్యయ మనునది చతుర్థకజ్వరమునకు విరుద్ధముగనుండుట 

మా శ్రీ మేగాని చికిత్సాదులు చతుర్గక్రమునకు సమములంగా నుండును. గాన నీ రెండును 

సమస మని యెంచి “జ్వరః పరచవిధః ఫో ప్రోక్తః... ...సంతతసృతతో౭ఒ్యేద్యు సృ 

తీయకచతుర్థ కా” (ఆ. వా. ని. అ. ఎ, wm ౫౭ ఆని మయైదువిధములు విషమ 
జ్వరము లనీ వరిగణనమును వాగ్భటాదులు చేసిం 

ఈచతుర్థకవిపర్యయముశుబట్టియే కృ తీయక - సకతక - అశ్యేద్యుప్క_విపర్యయ 
ముల మూడిటి నూహించునది---నడువమునొకదినమున జ్వరము "వేగముజూపి ఆద్యంతదిన 

ములయందు జ్వరమువ్యాపించకున్న నయ్యాది తృతీయకవివర్య యము. ఊదయ కాలమునం 
దును రాతి ర్రీట గమ కొ”లమునందును జ్వరము లేకుండి తక్కిన ౪*ల మెల్ల వ్యాపించునది 

సతకకవివర్ణ యము. రా త్రి యంద్రైనను వగటియంటై నను ఒకకాలమున' జ్వరము లేకుండి 

తక్కినకాలమున వ్యాపించునది ఆ 'స్యద్యుష్క_వివర్యయము. 

ఈమూడువివర్యయముల యుత త్తి కృమమును సుశ్రుుతుం డిట్లు చెప్పెను 

“కఫస్థా చేమ వా తిప్టక్ దోపో ద్వి తృిచతుర్దు చు వివర్భయాఖ్యాక్ కురుతే 

విషమాక్ కృచ్చ్య్ర)సాధనాక్ ” (ను. ఊ అ. కి౯ ఆమాశయము, వాదయము 
కంఠము, శిరన్సు అను నీనాల్లు కఫస్థానములలో అమాశయపహృదయస్థానముల రెండిటి 

యందును దోషమువేరి అన్యేద్యుష్కువివర్యయమును గల్లించును. ఆమాశయ, 

వాదయ, కంఠ స్థానములు మూటీయందును పోషము చేరి తృ తీయకవివర్యయమును 

గల్లించును. ఆమాశయ, హృదయ, కంఠ, శిరస్సులు నాల్చింటీియందును దోషము 

వ్యాసించి, చతుర్ధక విపర్యయమును గల్లించు నని భావము. 

అరి వాతబలాసకజ్యరల కణము 0 

నిత్యం మద్దజ్యరొ రూతు కూూనక స్తేన నీదతి, 

సబాజ వే గ్ల షహ్యభూూయిష్టో నరో వాతబలాసకీ, 48 
పాని ధు [లగా 

వాతకఫములు రెండును ప్రకుపీఠమురై పిళ్తముతో గలిసీ వాళబలాస మను 

జ్వరమును గల్లించుళు. ఈజ్వరమునందు జ్వరము పెకి మంద వేగముగల్లి యొడ తెరకి 

'లేకుండుశు. వాతము ప్రబలముగ (వ్ర ప కోవించుటం వేసీ శరీరము జిడ్డు లేక గరగరలాడు 

చుండును. శరీరమున వాపుకల్లును. అవయవములు _స్తంఖించి పనులుచేయ సామర్ల ర్థ సము 

లేకుండును. కఫస్థానములగు , శిరన్సు మున్న గుస్టానములయందు కఫము నిండి భారముగ 

నుండును. ఇయ్యది మిక్కి_లి ప్రూరంబగుటం జేసీ దీనిచే రోగ నళించును. 
ఇయ్యది శ్రీ దోషముల (పృకోవమువే గల్పును. అందు తొలుత వాతము వకో (౬౫ 

పించి కక్కిన కఫపిక్తముల శెండిటీని ప్రకోపింవజేసీ జ్వరమును గల్లించును. అట్టి 
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వాతము శిరంబున జేరి పృబలమైన తలపోటును గన్చించును. గోవిషయిము తం లంగ 

రమున “వాయు? ప్రకపితో దోహానుదీర్య్పో భౌ 'ప్రథావతి. సశిరష్ణ ఎశిరళ్యూలఎ 

ఇది మున్నసవాక్యములవే వివరించబడినది. 

ఆధ ప్ర లేవక బ్వరమా ఈ 

పృలిమ్బన్ని వ గా త్రాణ ఘ ఘణ గారవేణ చ, 

మ్యజ్వరవి లేవ చ ఫకీతస్స్యాత్స) లేవ కక 19 

బంధనతో గూడినవెనముట శ రీరమునం దిల్ల బావించి నట్టు పెట్రింవిధముగ భూయ 

బడియుండుట, శరీరము మిక్కిలి బరువై యుండుట, సల మణ ములతోగు + మింగు 

చేగముగ చలితోగూడి వ్యాపం చినజ్వరము (వ, లేవక మనబరగును, ఇయ్యి గఫస తృము 

లచే జనించును. శరీరముమె చెమట వ్యాపించి పూసీనట్లుండుట నీ (వ్ర లేవక మని యస్వగ్గ్ 

ముగ చెప్పబడినది. 

ఆధి మరికొన్నివిషమజ్వరములు రివ 

విద గ్దేఒన్నరనే జపా శ్రష్మపి త్తి వ్థవస్థి తే, 

శేనం నీరలం చేపూ చారం చోన్లం వజ” యుత 0 
య య లీ 

కాయే దుషం యదా పీ త్రం “సహో చా సె నర్టవస్థిణః, 
యలు 0 ౧ ర సి థు 

తేనోన్లత్వం శరీరస్య సతత్వం పాస్తపొద ఈో్యాః, భ్ 
ఖ్ =). 

"కాయే స్తా యజ దుష్ట్రః స త్తం చా సే వ్యనస్థితయు 

గం గజ నే / భీతత్వం "తేన గాఆాణాం ఉన్నత్వం హృస్తపాద యాః, వల్లె 

విదగ్గా జీర్ణ ముచే నన్నరనము దుస్తం బై కఫపిత్తములు రిండుకు ప్రకోచముసొంది 

శరీరమునం దర్ధభాగము సీ తేంబును, అర్థభాగ మున కఫంబును పా ఎంచి బష్టరము కు గది 

చును, అందు పిత్తము వ్యాపించిన శరీరభాగమునం దున్తముగను, కఫము బఫాపీంచిన 

భాగమున చల్లగను ఉండును. పీ శ్రకఫములు వ్యాపం చుదిస యమున షృవస్థ లేదు శాన 
గ మగ్ జ్ > | సో p న 

ఊర 5వోఫాగములయం మై నను, అర్థనారీశ్వరునిబో లె శరరమునం దిరుపృక్కుల్నకినను 

క్రీత్రోవ్షములు వ్యావించును.. ఇచ్చట శోరీరమున నగపాలున శీలేంటబును బగపాలునో 
వో ప్ శ, జ ట్ పం నువ్మంబును, శీతోష్ట్యములు విరుద్ధధర్మములయ్యును సమకొలమున వ్యాపిందుట'వేత"నె 

ఈజ్వరము విషమ మని యెరుంగునది. 

పిత్తము ప్రకోవమునొంది శ రీరమునందును, కఫము రృకోయమునాంది. ఇటో 

సేతులయందును సమకొలమున పష్యపించును. దానం లేసీ శరీరమునమాత ము వేడి యుధి 

క్రముగను కొట్ల సేతులయందుమూ త్రము చలువయు కలుగును. 
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మె జెస్పినదానికి వ్యతిరేకముగ దుష్టమెైనకఫము శరీరమునందును, వీత్తము కాట్లు 

'సీశులయందును. వ్యాపించినచో మధ్యశరీరముమా త్రము చల్లనై వాస్తపాదములు 

చేడిగనుండును ఇచ్చటకూడ విరుద్ధధర్శములైన శీతో స్టములు సమ కాలమునం దొక్కొక 
భాగమున వ్యాపించుటే నీజ్బరము విషమ మనబడును. 

-అ(ధథ దాహఫూర్వ - శీతఫూర్వ జరలకణములు ధృతా- 

తక్ల్చా శమానిలౌ శీతం ఆదా జనయతో జ్వరం, 
థై ౧౧ 

తయోః పృశా_న్షయోః ఫీ తమన్తే దాహం కరోతి చ, ర్3 

కరో త్యాదా తథా పిత్తం త్వక్థ్చ్పం దాపహావుతివ చ, 

తసి న్నాంలే త్వితరౌ కురుత శ్శీతమ_న్హతః, ర్ర్4 
ఎట్టి —O 

ద్యావేత్" చాహారీతాదీ జరా నంసర్లజౌ సృృతౌ, 

జాహవూర్వుః తయోః కష్టః కృ చ్శ/సాధ్యతమశ్చ సః, ర్ల్ 

కఫబాతములు శెండును ప్రకుపితము లై త్వశ్ఞాానమున నుండు రనధాతువున 

జేరి తొలుత శరీరమున చలి పుట్టించును. అట్టి కఫవాతములు శమించి దాన గల్లిన చలి 

నివ ర్థించి తోడనే ప్రకోవమునొందిన పిత్తముచేత శరీరము మైనంతట సంతాపముగల్లి 

స్రీ వ్రముగ జ్వరము వ్యాపించుకు. ఇయ్యది చలి మొదటవచ్చి పిదప జ్వరము చ్యాపిం 

చుటంచేసీ శీత ఫూ ర్వజ్వర మని చెప్పనగును. తొలుత పిత్తము కోపించి త్వక్కు_న 

నుండు రసథాతువున వ్యాపించి శరీరమునంచెల్ల సంతాపము గల్లించి జ్వరము తీవృ 

ముగ వచ్చును. ఆవి త్రము తనంతటనే శమించి దానంగల్లు జ్యరవేగము తగ్గినతోడచే 

కఫవాతములు రెండును (పృకుపీతము లై యోరువరాని చలి బుట్టించును. ఇయ్యాది 

తొలుత నంతావఫూర్వక మగు జ్వరము గల్లుటం జేసి దావావ్లూర్వకజ్వర మని "'బేర్కూనం 

బడును. ఈ జ్వరములు శేండును వాతకఫములు రెండును (వకోపించుటవే గల్లంను. 

కావున సంస ర్లజములం. ఈశుటిలో తొలుత తాపము గల్లి పిమ్వట చలివచ్చుజ్వరము 

శరీరమునకు మిక్కిలి కష్టమును గల్లించును. మిక్కిలి కృచ్చ్రసాధ్య మగును. చలివచ్చి 

పీమట వ్యాపించు జ్వరముమూ తృము సాధ్య మైయుండును. (ఇదియే చలిజ్వర మని 

లోకమున పావమరసాధారణముగ వాడంబడునుఎ 

విషమజ్యరములయందు వాళి కథే వృములు జ్వరము పూంర్డిగ నివర్శించు 

వరకు బొత్తుగ శమించుటలేదు. 'ప్రకోపావస్థయంచే యుండును. చానివలననే 

బడలిక, గురుత్వము కృశత, ఇవి రోగిని విడువకయే అనునరించియుండును* 

అయినను జ్వరవేగము కగ్గినపుడు (లి దోవములు జ్వరమున కాశ్క్యయిమైన ధాతు 

వును వదలి తక్కిన థాతువులలో శెద్దానియందైన చాగియుండును. దానంజేసి 
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మిక్కిలి సూతృీముగ నుండుటవలన చానివేగము తెలియక శాంతినొందినవానిబో లె 

గాకవచ్చును గాని బొత్తుగ కాంతినొందుట లేదు. ఈవిషయమును సుకు, ఆ *చొర్భ్చుం 

డి తెరంగున చెలిపెకు. “న ఇాపి వివమో దేహం న కనాచిన్విముఖ్బతి- గని 

శారవకార్మ్యేభ్యః న యస్తాన్న విముచ్య లే) “వేళు సమని కస్త గతోజఒయిమళి 

లత్య తే. ఛాత్వంతరస్థో లీన శ్వాశ త్వా నెన్న నోవలగ్య తీ” (ను, టా (9, వెల 

ఈ న్యాయము ననుసరించి ప్రకృళమున “ప్రృశాంతయో అన్నచోట 'బీగదుం 

దక్కి శాంతము నొందినదానివలె ఛారఠ్వంతరమున నీనము'లై యుండునపుడు ఆని 

యరముచేయుట సముంజనము, 

॥ మరియు. విషమజ్వరములు వడోవములపే కలిగినను పిత్తగఫములు “రండును 

స్వతం,కృశ క్తిలేనివి యగుటవలన వానిని వాకము ఆకర్షించి వానితోగు *డి జ్వర 
మును గలిగించును కావున వాతసంబంధములేక నిషమజ్వరములు గలుగుట లేదు, 

దానం జేసీియీ ఈ జ్వరములయందు వాతము వృధాన మైన ఇ "రణముగ నుండును 

ఈ విషయమును “నశ్షనిలాడై్వై విషమజ్వరస్పమువజాయి లే; TOE న్శ్చీ స్ప, 

చేస్చ్టయశళ్యనిలన్సదా” (ను. ఊ అ. 5౯ా) అనువాక్యను బే ను శ్రు ; , తె-చార్యులును; 

“వవనో గతివై షృమ్యాద్వివమజ్వర కారణమ్” ఇని మున్నగు ఎ ట్ఞముల చే నికర 

తంత కారులును శాసీించియున్నారు. 

మె జెప్పిన సంతతనతతకాది. జ్వరములుగాశ మరికొన్ని విష మస్విరములం 

కంతాంకరములయందు కానంబడియెడు, అందు చేరినది రగగ్సిణ్యరము,. జగటి 
జ్వరము* వీనిలతీ ణములు గృంథాంశరమున ని ట్టున్నవిః:=—“నమా పాగా యుక్టు 

హీనపిశ్తన్య చేహిన%్క ప్రాయో రాశౌ జ్వర న్తర్య దివాకినకఫన్యచం. వాలకఫ 
ములు శుడుభ నమానములుగ ,ప కోపీంచి వీర్తేఫంనస్టీతినుండుకరి రాల్రిజ్వగము 

(UU 
కల్లుననియు, పిత్తము ప్రకోపించి కఫవాతములు హీనములై యుండుజిడ పగటి 
జ్వరము వచ్చు ననియు భావము. 

ఈ విషముజ్వరములలో ప్రారుభమఃన నొకటి లెలువెడరి కొన్నిగెనములు 

వ్యాపించి అయ్యాది పేరొండుజ్వరముగ కొంత ౪ *లమునిగు మారుటటయిు గలా 

సకతకజ్వరము ప్రారుభమై సఎకతజ్వరముగకు, తృలీయకజ్వరము చతుర్ధశముగను, 
ఇ ట్లనేకవిధముల మారుచుండుకు, ఇట్రిమార్పుగలుగుటకు అయాబుగువుణు, ఆన 

రాత్రములు దోషములు మనన్సు, ౪'లము, మిథ్యాజరవిహరాయలు మున్నగు 
వానిబలా బలము లే కారణముల యుండుకు. గ విషయినుకు చర 8 *వ*య్యిలు 

'“బుశ్వహోరాత,దోపాణాం మననశళ్చ బలాబల "ల్, ౪ 'లమర్గవ భయప జొష్టర స్తం 

తం ప్రవద్యలే” (చ. చి అ. 5 ఆని యువదేళించిరి, 

ది రసగళజ్వరము ధియా 

గరుతా హృద రరాన్ల్కేశః సదనం ఇర్జ్యరోచకౌ, 
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రసనే తు జే జం చె న్యం చాస్యోపజాయతే, ' 56 శు ౧ య 

దోషములు ప్రకుపితములై రసధాతువున జ్యరమును కలిగించినచో శరీరము 
బరువుగా నుండును. రొమున నొప్పిగలిగి ఓకరింతలు వచ్చును. అవయవములయందు 
నొ"ప్పిపుట్లును. వాంతి యగును. నోటికి రుచి తెలియకుండును. మనస్సు మిక్కి_లి చంచ 

లమై దీనత నొందుళు. 

వె జేప్పంబడిన  చాకపి త్రకఫములవే జనించుజ్వరములలో చెద్దానియండై నను 
ఈలత్ణములు గానంబడినచో నయ్యది రసథాతువున జనించిన దని యెరుంగునది* 

అట్టినమయమున జ్వరమున కా శ్రోయమెన రసధాతువునకు విరోధము లేకుండునట్లు 
అయాజ్వరమునకు చికిత్స జేయుట ముఖ్యక_ర్తవ్యము. వైజెప్పంబడు రకాదిథాతుగత 
జ్వరములయందును ఈవద్ధతి నే యవలంబించునది. 

రై రక్తగతజ్వరము dm 

ర_క్తనిష్థీవనం దాహో మోహాశక్ళర్ణనవి భ్రమా, 

పలా లాషః ఫిటుకా తృస్తూ ర కప్పే జే నృణామ్. ర్7/ 

దోషములు అయాకారణములచే ప్రహోవమునొంది ర క్షభాతువున జ్వరమును 

గలిగించినచో నోట రకము నుమియుచుండుశు. శరీరమున మంటపుట్టును, మూర్చ 

వచ్చును, వాంతియగుళు ఒడలు తిరుగునట్టుండుళు, సంబంధములేక మాటలాడును, 

శరీరమునం దచ్చటచ్చట పొక్కులు లేచును) దప్పియగుళు. 

ర్ట మాంసగతజ్వరము ధయ 

పిజ్హికొ చ్వేష్టనం తృష్టా సృష్టమూ త్రవురీమతా, 
ఊహపహానరాహవిశేపో గానిస్స్యాత్ వమూంనేగే జే, న్రి రి—ఐిధథి ౧౧ 

మాంనధాతువు నాశ్శయిచి జ్వరముకలిగిన యెడ ఏీక్క_లయందు మాఎసమున 

విరుగ గొట్టినట్లు నొప్పి గలుగును. దప్పీపుట్టును. మూ తృపురీషములు అవ్వడవ్వుడు వలు 

మారు వెడలుచుండును. శరీరము నె వేడి యధికముగను, శరీరములోభాగము మిక్కు_ట 

మైన నంతావము కలుగును. చేతులు కాళ్గను వబువిధములుగ కదలిచుచుండుశు. 

శరీరము బడలియుండును, 

శం మేదోగతజ్వరము 3తా- 

భృశం సవ స్పృమా మరాఠా ప్రలాహ్మర్టి రెవ చ, 

దార్దన్ధ్యా౬రోచకా స్రొని్యైన సై స్ట్ బా౭2.సకి హాన్లుతా. క 
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మేదోభాతువున జనిం చినజ్వరమునందు. .శేశీరమున జెమట ౩ తుచేరట్టుఖన్నా 

దప్పి యధికమగునుు, మూర్భవచ్చును, అనంభద్ధమా 3 మూటల డును. ఆతి మగు ER 

శరీరమున అసవ్యా మేన దుర్గంధము గలుగును బ్రత్రతీయుండుకు. భోధ pg "gn Tn a 

రోగి కస్టవడుచుండును. ల . ఎ 
స నెం 

శ 

,"" 
ము 

రి అస్థీగత తజ రము గ తో 

ఛేదోఒస్థ్నాం కూజనం శ్వాసో వి ే కశ్సర్ది "లేన చ లో 
వికేవణం చ గాలరకొం ఏత కసిగ తే జ్వల, గ (0) 

ఎముకల న్నాశృయించి. కలిగినజ్వరమునుందు. అగ్జుల విరుగ గొట్టిగట్లు నన్ని 
పుట్టును. పలుమారు మూలుగుచుండును, శ్వాస మధికమగును. పొంతియు వికీ భన 

ములుశు పలుమా రగుచుండును. అవయనములును వలువిధముఖుగ భనింపు దుుండు ము. 

~~ మజ్జగ తజ్వరము ధియా 

తమఃప్రవేశనం హీ క్కా_ కాసశై తరం వమి_స్త థె, 

అంతర్థాహోే మహాక్యాసః మర్మ భీవశ్చ మజ్జిగే, Gl 
మజ్జాధాతువు నాశ్శయించిన జ్వరమున చీకటిలాేనుండు విధముగ గన్నులు 

గానరాకుండును. ఎక్షిళ్లు దగ్గు అధిశముగ వచ్చుళు. చలీ పుట్టు, “0 యుగునుం 

శరీరమునకు లోభాగమున తావ మధికనుగును. ఊపిరాడక శార్వనమును ద్ర్గ్స ముగ చెడు 
చును. కణతలు  భూ)మధ్యము మున్నగు ప్రాణాధారములైన దుర ,స్థానీములయిందు 
పగులగొట్టినట్టు నొప్పి కలుగును. (ఇచ్చట ముట్ట యనగ ఎముక్షలోకంను | కో గాభ) 

ఆంద్ర శు క (క్రగళజ్వరము ల 

మరణం పొౌవ్కుయా తత శుక సొనగ స (వాపును లి శే వంకా నగ 

ఇపుస _స్లబ్దతాం మోత; శశ్రస్య తు ని మగు, (2 
వె జేప్పిన ఛాతువులకన్నిటికిని సారవుతమై శీషమునకు ముగా ధర 

మెనథాతుపు. అట్రిధాతువు నాశ యించిన జ్వరము కలిగినిద్వుడు. మేప*నము నంభిచి 
యుండును, శుక్రము కరణములీకయ్ బబుమ+రు. తినంతిటటయెలు వడలు పుం 

డును ఇయిది బాణా ధారమెన ధాతువును ఇెరచుటంేకీ యి *టజ్వచముష చును 
జుడు మృతిజెదు ప, 'పొలయందంతటను "నియ్య చ్యాపీం ధియు, దంనిధముగి ను, 
చెజకురనమున' బెల్లము కలసీయుండు తెరుగునకు శరీరమునం" బల్ల శు శ్రము పంచి 
లీనముగ నుండును. ఈవిషయమున అం తఆ్రంళరమునం పీరీలి నున్నది; యఖ" 
వయసి సర్పిన్తు గుడ శ్చేతురసే యథా, శరీలే | 

స్తు ్పయంర సే థా ము తథా న్యాణాం శుకం చిద్మాక్భన 
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గర (ను, శా. అ, ళ్ AAD ౭౦ పె జెప్పిన రీతి శరీరమునండెల్ల వ్యాపించి శరీర 

ఛారణమునకు ముఖ్యముగనుండు శుక్రమున జ్వరము వ్యాపించినచో దానివలన 
వలు తెరంగులై న యువ దృవములు సంగవించి యసాధ్య మె తుదకు బాణములను 

హింసీంచును.. 

అరి ఛాతుగత జ్వరములలో సాధ్యాసాధ్యములు రితఈా- 

(రసరకా శి శ్రితస్పాథ్య(ో మాంస మేదోగతశ్చ యః, 

అస్థమజ్జగతః కృచ్చ)ః శుక క్ట స్తు న సిధ్యతి.) 63 

చెప్పిన వ ధాతుగతబ్వర్ ములలో ము, ర _క్టము, మాంసము, మేదన్సు 

ఆక నీ ాల్లుధాతువుల నాశ (క, యించినజ్వరములు సాధ్యము లగును. అస్థులను మజ్జను 

ఆ శృయిం చిన జ్వారములం క్చేచ  )సాధ్యములగుశు, శు కృ ఛాతువున ముట్టినజ్వరము 
మికలి య సాధ్యము. 

-అ౦ జ్వరమునకు ప్రాకృత వై కృత భేదములు ఇ 
అలో - దర ల (ఇ o వర్షాశరద్వసం లేషు వాతాదైై వ్ట్ః (ప్తాకృతః కృమాత్ , 

వైకృతో ఒన్యస్ప దుస్సాధ్యః (ప్రాకృత క్చానిలోద్భవః, 64 

వర్గ బుతువు వాతేమునకుళు శరదృతువు పి_క్తమునకున్కు వసంతబుకువు 

కఫమునకును (ప,ధానము లగును. (అనగా చనాయాబుితువునకు జెప్పిన ధర్మములు 

ఆయాదోషమునకు సమానములుగ నుండు ననుట్క అందు వర్ష ర్తువునందు దానికి 

సమానములగు ధర ములు గలవాతము ప్రకృతి యవంబరగు. అట్రివాతముచేత వర్ష త శ్ లు యె 

ర్తువున  గల్లినజ్వరము  ప్రాకృతము నాబరగ, శరదృతువునకు సమానధర్మములు గల 
పిత్తము ప్రకృతి యనంబడుకు, అపి _తృమువేత శరదృతువున గల్లిన జ్వరము ప్రాక్ళ 

బరగు. అట్టికఫమువే వసంతబుతువున  గల్లినజ్యరము ప్రాకృత మనబడును. (అనగా 

వర్ష ర్తువున జనించిన వాతజ్వరంబును, శరదృతువున గల్లినపి త్తజ్వరంబును, వసంత 

బుతువున జనించిన కఫజ్వరుబుకు, ప్రాకృతము లనుట ) హేమంత - శిశిర - నవ్య 

బుతువులయందు వాతాదులకు విరుద్ధములగుధ ర్మ ములు గ ల్రియుండుకు. అట్టిరుద్ధ 

ధర్మ ములుగల కా-మున ప్రకోపించిన, హేశాదులు  విక్ళతులు. వానిచే నాబుతువుల 

యందు బుట్రినజ్వరములు 'వెక్ళక కములు. అందు సె జెప్పిన ప్రాకృతజ్వరములలో 

శరద్వసంతములయ ఎదు పి శ్రకఫములచే బుట్టిన ప్రాక్ఫృతజ్వర ములు సులభ ప్రయత్న 

ముచే సాధింవందగియుండును. వర్ష ర్తువున వాత పృకోపముచే బుట్టిన ప్రాకృతజ్వరం 

బును, హీమంళే శిశిర గీ వములయందు  వొాతాదులచేగలిన వెక్ళృకజ్యరంబులును 
JH ౧ యా 

కష్టసాధ్యము లగును. 

ల 

తము నాబరగు- వసంతబుతువునకు సమానధర్శ ములు గల కఫము ప్రకృతి యనం. 
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ఇచ్చుట బుతువునకు జ్వరమునకు కారణమైన దోషమునకు ధర్మము నమముగ 

నుండుట నుఖసాభ్యనునకు కారణము. బుతువునకుళు దోషముననను ధర్మము బవిర్యు 

ముగ నుండుట కష్ట సాధ్యమునకు గారణము. వనంతర్చువున జనిం చిన వెాశజ్వరము బుతు 

ల 
చ _ గా 

వునకు సమానథర్మమైనను చ్యాధిన్ట'భొవమునం జేసీ దుస్సాధ్యముగబీ యుుందును.నమాన 

బుతుధర ములుగ ల దోషము చే, జనించిన జ్వరము నుఖసాధ్య మళుటగు శృంగార 

మున స్పీర్రీర్రిగ నున్న ది:ా'“జ్వ నే తుల్యర్తుదోమత్వ-
 వమీహే తుల్బనూమ్మ 9", గ్త్ 

గుళ్తే పురాణత్వం సుఖసాధ్యన్య లక్షణమ్” జ్వరమున బుళతువునగు నమానధర్మ న 

పోషమువే జనించుటయు, (వ) మేవామున దోవమదూస్యుములు సమ+నగుణములుగ 

నుండుటయు, రక్షగుల్మమున చిరకాలము గడ చుటయు గుఖ సాధ్య శష్టణ మ గణాము లని 

భావము. బుతుదోవములం సమానగుణము'లె యుండుట నుఖసాధ్యళ్వ 8 "రణ ముగు 1 

జ్వరమునకు దక్క తక్కిన వ్యాధులయందు జెన్సం బనయ, ర్యస్నిగుల్మమునం దు + బ్చే 

వ్యతీతే దశ మే చికిశ్స్యకి” అని కాలనియమము ఛరకమున 7ానంబడీ యముడు. 

రై ప్రాశృతజ్వరోత్ప త్తి కృమము అయా 

వర్తాసు మారుత దుళ్టః పిత్తన్లేషాన్వితో జో 
యె రు wD TI) జు్రీ 

కుర్యాత్చి_త్తం చ శరడి తస్య వానుబటః కషం, Gn 

తత్పకృ త్య్యా విసన్హాచ్చ తత్ర నానశ నాద్భృయణు, 

కఫో వసంతే తమవి వాకవి త్తం భ'పేశను. (0 
వర్ష ర్తువునందు మిథ్యావోరాదుల'చేతళు, బుగున్వభొవము చేతను, ఇ" ముక్క. 
అ దాక జల 2 . ars టృమె పృకొవమునంది పి _త్తకఫములం గలసి తీసృముగ జ్వరముకు గబ్లిందు. ణ్. 

వాతము ప్రథానమె పిత్తకఫములం రెడుకు అనుబంధము ల నహః ములుగ నుండుము. 

శరదృతువున మిథ్యాహారాదులపేతను, బుతుస్వభావము చేతను కిము వ్ర!గేపము 

నొంది కఫముతో గలిసీ జ్వరముకు బుట్రించుకు. ఇందు ఫీత్తము వృభానము కఫదును 
క్ 

బంధ మె యువబలముగ నుండును. ఈ 'కెండు జ్వరములయ దుకు దోషముల ప్రశ్ళగి 

చేతను, పర్హాశరదృతువులం శెండును వినర్ల కాల) బగుటం జేసితోశ ల కణము చే భయము 

లేదు. లుకణము జ్వరములయందు పృథానమగు దికిళ్ళ గనుక కటి లంక ఆరూ దిగిశ్సకు 
శరీరము తాళియుండునుగాన నీశిండు జ్వరము ను సుఖసాధ్యంబు లగును. (నూయర్బుడు 
వర్ణా-శర-బ్ధేమంకబుతువులయం దు మనుజకోటికి బలము కనించుళు గగ వినర్ల & *ల 
మనంబడుశు. వర్షాశరదృతువులు విసర్ల కాల మగ ఓం జేసి (ప్రశ్చగేమున వాక *లమున 
మశుజులును స్వభావము వేత "నే బలిస్ట్రలంగ నుందురుగ'న. లంకోణఇమున ఫేరుపగగ్లి 
యుందురు) మరియు కఫపి త్రముబు శండుకు న వరూబముల న భి'తువులుగాన లంక 

మాధవ 5 > న్ 
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ణమునకు పీరువదగియుండు నని “కఫపిల్తే దవే ఛాతూ సేలే అబ్హనం మహాశ్, 
అమక్షయాల్ ఊర్థ్వమతో వా యుర్న గే కణమ్” అనువాక్యమువే గృంథాం 
కరమున జెచ్చబడియున్నది. వసంతబుతువున మిథ్యాహారవిహారములం ేనియు. బుతు 

స్వభావము చేతను కఫము ప్రకోవమునొంది జ్వరమును గల్లించును, వాతపిత్తములు 

"రెండును దాని కనుబంధములై సవాకారులుగ నుండును. ఇదియ స్రాకృతజ్వరోత్పత్తి 
క్కృమము. 

కాలే య థాస్వం సరేషపాం వ్రవృత్తిర్వ ఎ్రద్ధి రేవ వా, 

నిదానోకా౭ నువశ యో విపరీ తోవ శాయితో, 67 

వర్షా-శర-దషనంతబుతువులయందు బుతున్టభావమునుబట్రి వరుసగ చాకపి త్త 

కఫములు ప్రకుపితము లగును, చానం జేసీ వర్ష ర్తువున వాతజ్వరమును, శరదృతువున పిత్త 

జ్వరముకు, వసుతర్తువున కఫజ్వరమును _వెజెప్పినరీతిగ వరుసగ జనించును. లేక కలిగిన 

జ్వరములు వృద్ధినొందును. పెబుతువులయందు (తిదోషములకును నిదానములుగ జెప్ప 

బడిన మిథ్యాహారవివారాదులచేశ పృకుపితములై జ్వరములకు వెజెస్పినరీతిగ కారణ 

ములు. అట్టిదోషములకోు విరుద్ధగుణము లైన భుెొషథాన్నవిహారముల 'సేవించుటచేత 

దాన గలిగిన జ్వరము శాంతినెందునుః 

అరి అంత ర్వేగజ్వరలతుణము థల 

అంతన్టాహోఒధిక _స్తృృజ్లావ్ర, వులాపళ్ళ ప్షసనం భ్ర వమ, 

సన్థ్యస్థకాలమ న్వేదో దోపవర్శ్భొవినిగ గ వాః, 66 

ఆ_న్హర్వేగస్య లిజ్ఞాని జ్వర న్యేతాని లషయిక్, 

శరీరమునందలి యంతర్భాగమునందుండు హృదయాద్యవయవములయందు వేగ 

మును జూపు జ్వరము అంత శ్వేగజ్వర మనబడును, ఈ జ్వరమునందు అంతరవయవ 

ములయందు తొవం బధికముగును, డప్పి తీ (వ్రముగ నుండును. అసంబద్ధముగ మాట 

లొడును. శ్వాసం బధికమగును. మతి భమ సుజ. కళ్ళ యందును, అస్థులయందుకు 

నొప్పిగలుగును. శరీరమువపె చెమట ఇంచుశీనియు బొడవమదు. వాఠతాది దోషములును 

మలంబును బద్ధగించుశు. 

అ బహి రేషేగ జ్వరల శ ణము d= 

సంతాపో హ్యధికో బావ్యాః తృష్లాదీవాం చ మార్లవమ్. 69 

బహి ర్వేగస్య లిజ్ఞాని సుఖసాధ్యత్వ మేవ చ 
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శరీరమున త్వగింద్రియమ్ముపె వ్యాసించుజ్వరము బహి ర్వేగజ్వుర నునబడుశు. 

ఈజ్వరమునం దొడలి పైభాగమున వెేశీేషముగ జేడియు నుతావమును గలుగును 

దప్పి మొదలగునవి మిక్కిలి త్మీవృ్యముగాక స్వృవ్నముగ నుండును, 'ప్రెజిష్పిన హ్రం" 

వము శ్వాసముగూడ సూత్తముగనే యుండును, 

లి అమజ్యరలక ణము రుయా 

లాలా ప నేకహృల్లాసవృదయాశుద్ద్యరో చ నాం, 70 

లో ౧౧ థి 

తన్టాాలస్య్యావిపా కాస్య వై రస్యం గురు గాత్ర ల ? 71 

వ స | న న 
కున్నా శో బహుమూ త్ర తే్ఫం _స్తబ్దల్" బలవాస్టి సర 

ఆమజ్వరస్య లిజ్ఞాని న దద్యాత్సత్ర, భీనషజం, 

" ఛీషజం హ్యామదోపస్య భూ రెరా జర్దలయతి జరు, 72 

రసాదిథాతువులయందలి మలముబును,  వాళతొదిదోమంబులుకు. సకష్టములు 

గాకుండునంతవరకును, జర్రరము ఆను మనియు, వకర్మము లైన పిదప నిరాను నునియేలు 

చెప్పంబడును. అందు ఆమజ్యరమునందు నోట జోసు5*రుచుండుకు. శీకరింతలం 

వచ్చును, హృదయమున పసరు మున్నగునవి చెడి బరువుగ నుండును. నోటికి ఆహార 

వదార్థములయందు రుచిపుట్టదు. మెకము కట్లును. వనులయం దుత్చాహాము "లేఘుండు మెం 

భుజింపబడిన యావారము జీర్ణ ము క"కుండును. నోటికి మధురాదిరనములు ౧ చ్చభి "విగ 

ముగ దెలియవు. శరీరము బరువుగ నుండును. ఆకలి బొత్తుగ గబ్లదు, ముఇత్రేను పలు 

మారు కొంచెము కొంచెముగ వెడలుచువడును నంధిబంధముటలు స్టీం దియుండు మే, 

జ్వర ముత్క_టమె ప్రబలముగ నుండును కలథ జ ములబటి జ్వరము ఆముముగ నున్న 

దని యెరుంగునది. జ్వరము అట్టి యామ+వస్థ కుండుోగి రగనధము. నుషషికాకింది 

నచో నదియు జీర్ణ ముగాన జ్యరమును మిక్కుటముగ జ్వనింన జీయుకు. కనన 

అమావస్థయందు శుెవషధము సేవింవంజనదు. 

జ్వరమునందు దోవములును మలములంను వదిపాగము సెందుటకు గలనియ 

మము గృంథాంశరమున నిట్లు కానంబడి యె శు? సప్తాెహీా'తి వ ETD న బ్గభాగు 

గతా మలాః నిరామశ్చావ్యతః మోక జ్వర హ్రాయాడెప్ర మేజహానిో రనచు, 

రక్తము, మాంసము, మేదన్సు, ఆస్థి, మజ్జ, శుక్రము నని ధాతువును వను. నముడిటి! 

సంబంధించిన మలములు జ్వరమువచ్చిన నాటనుఎడి దండు దినములకు వరుసగ దరికగ్వము 

లగును. నీడుడినములు గడచినపిదప జ్వరంబును పరిపకష్టింబగును, కేపున ఎవిసిదవ నాడు 

జ్వరమునకు చికిళ్ళ చేయుట యుచికము. అటుగాగ పోర పాటు వడీయెన అమ*వి 

యందు కెషధము నువయోగించినచో నది ముప *డ జీర్ణము ఇ జ్వరము ప్చ్ 

నొందుటకు దోడ్చడును, " 
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జ్వరము వరివక్వం బె న లవమీణముల నుశ్రు తాచార్యుం డిత్తెరంగున నుడీవెను;- 
“మృడా జ్వనే లఘా చేహేాప్రచలేవు మలేమ్వకి, వక్షం దోషం విజానీ యాజ్ఞ రే 
చేయం తజావధమ్ (ను. ఊ. అ, 3౯ జ్వరము తీ వృత తి మిగల స్వల్పమె 
శరీరము బరువుగా నుండక చులకచై. మలములు ఆయాస్థానములనుండి చలించి 
యున్న "చో జ్వరము వక్వావస్థయం దున్న దని యొెరుంగదను. ఆట్టేయవస్థ ిరింగి 
యౌషధము నువయోగించునది. - 

మరియు ఏీడుర్నాత్సులకు పిమ్మట బెిషధము నియ్యదగు నని కొందరును, వది 
దినములకు పిమ్మట చేెవధము నిచ్చుట మంచి దని మజిళొందరును అభిప్రాయపవడిరి. 
ఇట్టి కాల భేదమును ను కు, తాచార్యుడు “స షరా తాత్సరం శేచినన్య నే చేయ 
మావధం, దశరా తా త్సరం చేచిల్ దాతన్యమితి నిళ్చితమ్” (ను, ఊఉ, అ, 3౯ అని 
తెల్పియున్నాడు. 

ఈవిషయమున వాగ్భటాచార్యుడును సమృతించి కొంచెము భేదమును కను 
బరచెను:---“న ప్తావాదౌమధం కేచిదాహురన్యే దశావాత8, ేచిల్లభ్వున్న భు_క్షన్య 

యోజ్యమా మోల్ఫనణేన తు, లీ వజ్వరవరీ తస్య దోవవేగోదమే యతః, దో 

ధవా౭_ తినిచి తేనా) స్తై మిళ్యకారిణి ఆపచ్యమానం 'ైవజ్య భూయో జ్వల 
యతి జ్వరమ్”ో (అ. వా. చి. అ. ౧. శ్లో. ఈ) వడుదినములకు పిమట చెవు 
ధము నీయవలయు నని కొందరును, వదిదినములకు పీవ్వట మండ పేయ (గంజి మొద 
లగు లభువై నయాహారము చేయించి పీమట  నావధభము నువయోగించవలె ననియు 

నుడివిరి. అటుగాక జ్వరము త్మీవ్యముగా నుండునపుడు కొవధము నువయోగించినచో 

నయ్యుది జీర్ణ ముగాక జ్వరమును వృద్ధినొందించుశు. 

ఇచ్చట జ్వరమున  కౌషధము నువయోగించువిషయమెన కాలనియమమున 

మళ "భేదములు కానంబడు చున్న వి. అయ్యది దోవములయొక్క_యు, మలముల 

యొక్కయు. బలాబలములనుబట్టి కలిగినది. ముఖ్యమునకు దోవషమలములు వరివక్వ 
ములుగాక జ్వరము ఆమావస్థయందుండి మిక్కిలి తీవ్రముగా నుండునపుడు 
"చెపధు బించుకేనియు ఉఊవరోూగింవజన దని యెన్ని మతముల యీ పాయము, కొన్ని 

సమయములుదు పైకాలనియమము నిరీశ్షీంచక దోషమలములు  పరివక్షము'లై 
జ్వరము నిరామావస్థయందున్న పుడును, జ్వరము వచ్చిన కొద్ది కాలముననే యౌాష 

ధము నువయోగింపవచ్చును. ఈ యష్ పాయముచే వాగ్భుటాచార్యుడు “మృదు 

ర్ద్వరో లఘు గర్షేహః చలిళతిశ్చ మలా యదా, అచిరజ్వరిక స్యాప్ "భేషజం 

కారయేద్భుధః” (అ. హృ. చి ఈ ౧. నో, రర అని కంథో క్రిగ తనమత 
య 
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మును సూచింపుచు సప్తావోదికాలనియమమును శేచిక్సటముగా డెల్చెను. నుశు తా 

చార్యుండును, “మృదౌ జ్యే లఘా డేెహపే వప్రచలేషు మలేనం శ హెగర్టం 

దోవం విజానీయాల్, జ్వలే చేయం ఠజౌవధక్” (ను ఊ ఆ. 3౯) అను పగ 

మున తనయభఖిమతము చెల్బుచు “సప్పరాత్రాత్సరం కేచిత్”) అని మలెంతరముల 

ని రైళించెను. వఏీమతమునండై నను జ్వరము వరివక్వర్నబెనటులు లత ణములు న్భుీం 

ముగా గానవచ్చునవుడు కళొపుధం బిచ్చుట యక్ష మనియు, కొంచెమైనను అము 

ముగ నున్నపుడు ఉపయోగించుట అనర్థ దాయక మనియు నముంటజిన మైన య్ 

ప్రాయము, 

రి వచ్యమానజ్వరలత ఇము ధియా 

జ్యర వేగోఒధిక_స్త ఎమ వలావళ్ళి ససనం థను 

మల ప్రవృ త్తిరుక్లై.ళః వద్యమానస్య లతణ, 7.3 

దోషములునుు మలంబులును వరిపాకము నొండుచు, జర్టిరము పరిపా 8 బ్య 

నొందుసమయమున జ్వర వేగము. మిక్కిలి తీనృమగుళు.. గప్పి యధికిమగును. ఈం 

బద్ధముగ మాటలాడును. శార్టసమును తీవ ముగ విదుచును. ఓడణు. గిరుగునక్ను 

డును. మలములు ధారాళముగ వెడలును. ఓకిరింతలంను చా'ంతెలును వచ్చు ము, 

అరి వక్వజ్వురలతణము ధ్రిత్రా- 

తుత్ తమూమతా లఘుత్నఘ్ను గాత్రాణాం జరమాగ్గవగ, 
దోవ. పృవృ _్రిరప్టాహోోే ని రామజ్వనల కణము, గ. 

దోవములు మలములు పరిపక్వముల్ర జ్వరము నిరామాన్థ నొందినిపుడు థీ 

రము అకలిచే బడలియుండును, శిరన్సుమున్నగు అవయపములయింంల నొస్పయొను 

లగుబాధలు లేక ేలికగా నుండును. జ్వర వేగము ఠి నూ ముగ నుండును, మటల 

ములు నకాలమున నరళముగ వెడలును. ఇట్టిలడ్ ణాములం ప్రాయిశమున జ్వరము 

వచ్చిననాటనుండి ఎనిమిదవనాడు గానంబడును. 

90 సాధ్యజ్వరలత ఆము నిత 

బలవత్స గల్పదో'ేషు జ్వరసాధ్యో్య ఒనువద నః, 
రోగి శరీరమున బలముగలిగి, స్వల్ప మెనళ' రాముల చే (ప్రషవినమ్ములి న 

bm 

వాశాది వోషమువలన జ్వరము కలిగి, దగ్గు ఆరీచ ము మొ.పలగు ఉటషద్నః ముప 

"అేకయుండు నెడ ఆఅయ్యాది యౌషధములచే నుఖమునగ సాొధింట దగి యుండును. 
ఉవదృవము లనగా ఒక్షరోగము గలిగినపీదబ దానికి ఊావస్త్రంభకములున శోలిగిన 
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యితరరోగములు, అట్టి జ్వరోపద్ర, దృవములు |గృంథాంతరమున నిట్లు ని స్రేశింపబడీయె:.- 
“కాస్తో మూర్భా౭.రుచిక రిక "కృజ్టా2 రీసారబడ్డ వః, హిక్కా_ శాసాబ్ల భేదాళ ఏ 

జ్వరన్యోవ ద్ర వాదశి” దగ్గు; మూర్చ; ఆరోచకము, వమనము, డప్పీ, విరేచనములు, 

మలము బద్ధక్రము వెడలుట్క ఎక్కిళ్లు, శ్వాసము, ఒడలినొవ్వలు ఇయ్యావి జ్వర 

మున గల్లు నుషద్భ్కవములు. 

అర ఆసాధ్యజ్యరలతుణములు థఆా-- 

ాతుఖిర్చవహాఖిన్టాత్ శ బలిఖిర్చృవాఎలమేణః, 75 

0 జ 0 జ్నరః బాణా _న్హకృద్యశ్చ రీఘ్ఫమిం,ద్రి యనాశన్క, 

వలుచెరంగులయిన మిథ్యాహారవివిరాదులచే నుత్క_టముగ పృకోవమానొంది 

రసాడిభాతువ్రులలో ననేకముల నాశ్శయించిన వాళాదిదోషములచెే జ్వరము కలిగి; 

జ్వరలతణములు ఆయాజ్వగములకు వ్ ప్పియున్నవియెల్ల కలిగి, చతురాదింద్రియ 

దశకమును, మనస్సును, ఆయావిషయములయందు (ప్రవ _ర్రింవసీయక చానిశ క్తిని నశింవ 

'జేయుచున్న యెడ అట్టి జ్వరము మిక్కి_లి తూరమె శీఘ్రుముగ రోగిని చంపును. 

ఇచ్చట వాతాదిదోషవములు తమతమ కారణములచే బ,కోవమునంది రసాది 
WU 

ఛాతువులలో రెండుమూడు ధాతువులగాని, లేక యవనేకముల గాని యా,శ యించి 
Ui 

నచో నాదోషములు బలిష్టము లని చెవ్పందగును. వానిచే జనించిన జ్వరము మున్నగు 

రోగములు బహుహేతుకము లనీ వ్యవవారింపబడును. ఆటుగాక దూపష్యుములవో 

నొక్కదానినే యాశ్తయించి జనించినచో నల్పెహేతుక మని చెప్పందగును. ఒకటి 

శిండు మూడు, లేక అనేకములగు ధాతువుల న్యాశ్శయించి దోషములు ఆయారోగ 

. IR 
ముల గల్లించు నని గృంథాంకరమున గానంబడియెడు:''వఏకం ద్వా త్రీ బహారా 

న్వాపీ చేపా థాత్వాదియోగతః దర్శయ న్ని వికారాంశ్చ కుపిళఈెః పవనాదయః.” 

జ్వరః తీణస్య శూనస్య గమ్మిరో దై దైర్హరా త్రిక 76 
అసాథధో్ట బలవాకా యశ్చ శేశసీమంతక్చజ్డ్య ర, 

గమ్మోర స్తు జ్వరో జయో హ్యంతరన్హాేో పాన తృవ్హయా, 77 

శరీరమున బలము తణించి వాపుపుట్టిన వానికి కలిగియున్నజ్వరము అసాధ్యం 

బగునుః వాతాదిదోవషలతఈణములు స్ఫుటముగ గానరాక లీనముగ నుండు జ్వరంబును, 

అనేకర్శాత్కులయందు విడువక వ్యాపించియుండు జ్వరంబును, బలిష్ట దై "వెం డ్రుశలను 

పాపట దీసీనవిధముగ రేఖల నేర్పరించు. జ్వరంబును ఆసాధ్యమంసను. లోపల 

సంతాప మధిక మె ఆధికముగ దప్పీగ ల్లీన జ్వరము గంభీరం బని కొందరి మతము, 
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ఆనద్ధ ల్వేన చాత్యర్థం శ్వాశ కాసోద్ద మేన చ, 

అరంభాద్విషమో యస్తు యశ్చ వా దై ర రా త్ర గం! 
రై తం 

తీణస్య వాఒతిరూక్షస్య గంఫీరో యస్య హంత తమ, 

మలము బంధించుటచేతను, శాన కానములు మిగుల రృీన్చముశై చిడలుట 

చేతను విషమ మగు జ్యరంబును విషమజ్వర సామాన్యలతీణమున జ్వరము వచ్చిన 

కొన్నిదినములకు సంతతాది విషమజ్వరములు వచ్చు నని అప్పియున్నడి ; టఅటు గ౧?| 

స్రైరంభ్రమునణే విషమజ్వరలతణములు గల్లి, వచ్చిన నంళతాది విషముజ్వరములును, 

చాలాదినములు అఆనుబంధముగ  చ్యాపించియుండు జ్వరంబును అసాధ్యము అగును, 

రసాదిథాతువులును బలంబును శణించినవానికిని, శరీరమున జొడ్డు"లేగ సుగుల రు 

మెనచానికిని జనించిన గంఖీరజ్వరంబుకు రోగిని చంపును, (అసాధ్య మనుట) 

విసంజ్ఞస్తామ్య ల యస్తు సతే నిషతితో2వీ వా, 19 

శీళ్య్రాతో ఒ _న్గరుక్షళ్చ జ(రేణ మి మ్రియతే నరః, 
ఏరో? క్రీ వ్రదున జ్వరముచే పీడితుడై న్ రపి నంతానము సోందునో, 

బ్లు 
ఎవ్వండు  పరుండియు, "లేక (క్రిందవడియు నుండి చరిజేళను శరీరాంతర సగనున 

ఫ్రీ వ్రమైన తావముచేతను తపించు చుండునో ఆరో మృతినొండును* 

"రూ పహృష్టరోమా రకా హృది సజ్జాతకుాలపాన, £0) 

వచే లా చె వై వోచ్చ్వనితి తేం జర్ ట్ ని మానవ ణు), 
న 

పఠన త్మీవ్వమగు జ్వర చేగము'చే పీడించబం. పులక "౦కి అళినీరముగ ౪) న ఇగ 
కన్ను లెజ్జవారి రొమ్యున పోటు నొప్పీ మున్నగు నేప చౌధల టి గి ట్ట్రదభడు-దు 

ముక్కున శ్వాసము. వెడలక నోటియందుమ్మాతను నిశ్వానము విదుచుచుండునో 
ఆ రోగిని జ్వరము కప్పక చంపును. 

వంకా. శ సరృాయాయు క కం మూగుం వి; భెంన్త నతోచవ'న, ౫1 
స_న్హతోచ్చా (సనం క్రీ ఇం నరం యవయతి జర 

ఎక్కక చేతను శ్వానమునేశను పీడితుడ్రై త్మీషమున చన్పిసుల్లి కుల 
వికారముగ ద్రివుచు ప్రజ్ఞ దప్పియున్ననుు శరీరబలంబును 'ఛాతుధ్రలుశు "ఓుముతై 
ఎడ తెగని యూర ర్ధవశ్వానముచే మిక్కిలి చాధవడుచున్నను జ్వరము రోగిని చెంబును, 

హత వ్ర శేన్టి ని యం తీణం ఆరోచకనివీడితము, 2 

గమ్మారతీళ్ల చేగార్తం జ్వరితీం పరివర్టయేత ) 
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జ్వరమువే బిడితుడగు చేరోగికి చత్సురాదింద్రియములం కాంతి దక్కి 
ధాతువులు. తీణించి అరోచకమువే నన్నచ్వేషము గల్పునో ; ఎవడు గంభీరంబును 
మిక్కిలి తీవ, వేగంబు నగు జ్వరముచే బీ డింవబడునో అట్రిరోగని కీ ర్రికాము డగు 

వైద్యుడు చికిళ్స చేయక విడువవ ఆను. 

ఇఎళదనుక జ్వరమునం దసాధ్యలవ,ణములు చూ పెట్టబడెను ఇవిగాక 

యసాధ్యలకుణము లనేకములు కలవు. వానిని చరకచాగ్భటాదులయం దరయునది. 
ఏకోల్బణ సన్ని పాతజ్వరముల యసాధ్యశ్వమునుసూర్చి కాలాదినియమము (గృంథాం 
కరమున నీరీతి గానంబడియెడు:“'పి _క్రకఫానిలవృద్ధ్యా దళశదివసద్వాదశావా 
సప్తావోత్ , వాన్ని విముఖ్బతి చాశు త్రిదోషజో _ఛాతుమలసాశకాల్”” (త్రిదోష. 
ముల _ ప్రకోపమునగల్లిన _ సన్నిపాతజ్వరములలో నొక్కు దోషముమా (లేము 

మిక్కు_టముగ ప్రకోపించి తక్కిన శెండును తగ్గియున్న చో 'నాజ్వరము ఏకోల్చ్బణ 
సన్నిసాత మని పెకెప్పంబడెను ; అట్టి మేకోల్బణనన్ని పొతములలో పిత్తం బధిక 
ముగ (ప్రకోపించి వాతకఫములు తక్కు_వగ నుండు సన్ని పాఠమున రసాదిధాతువులు 
వకంబులైనచో జ్వరము ప్యారంభించిననాటికి వదియవనాడు రోగిని చంపును, 

లేక మలములు పరిపాకమునందినచో జ్వరము విడచును. కఫం బధికముగ (ప్రకోపించి 

వాతపీత్సములు తస్పియున్న _సన్నిపాతమున ధాతువులు వక్షములైనయెడ రోగిని 

పండ్రైండవనాడు చంపును ; "లేక మలములు వక్వములై నయెడ జ్వరము  విడుచును. 

వాతం బధికముగ బకోపించి కఫపి కములు రెండు క గియుండు నన్ని పాతమున 

ధాతువులు వక్వములైనయొడ చీడవనాడు రోగిని చంపుకు, లేక మలములు 
సకష్టము లయ్యె చేని జ్వరము విడుచును.) 

మరియు  ధాతువులునుు మలములును పకషములై న వని కని పెట్టుటకు వాని 

లక్షణములు తంత్రాంతరమున గానంబడియెడు:---“నిద్రానాకో న్ఫాదిస్తమ్మో 

విష్ట మో గారవారుచీ, అరతిర్భలవోనిశ్చ ఛాతూనాం సాకలవణమ్ ; దోష 

పృకృతివెశద్యం (థైచిక్యం) లఘుతా జ్వబరదేవాఠోక, ఇని )యాణాం చ 

'వె మల్యం పోషహూణాం సపాకలతుణమ్” (నిదురవట్టకుండుట, వాదయము పట్టుపట్టి 

నటులు బాధకల్లుట, మలము బంఢథించియుండుట్క శరీరము బరువుగ నుండుట, 

ఆరోచకము కల్లుట, 'చేనియందును మననులేకండుట, బలము నళించుట్కు ఈ 

లతణములన్నియు రసాదిధాతువులు వకష్టంబులేనపుడు కానంబడును. మలములు 

(దోషములు పరివక్వములైనపుడు ఇాతాదిదోషంబులునుు వాతాదిప్రశృతులైన 
శ్రరీరంబులును విశదములై నిర లములుగ నుండును. జ్వరము స్వల్పముగ నుండును. 

శరీరము బరువు లేక చయల్కనగ నుండును. చతురాదీం, ది యములు నిర్థలములె 

వానివానివనులయందు సమర్థము లై యుండును. ఇట్టి లక్షణములనుబట్టి మలములు 

పరిపకంబులైన వని యెరుంగనగును. 
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అరి జ్వరము విడుచునమయమున గల్లు లతణముగణు కృతా 

దాహన్సే గదోభ్రమప్ట ఎ్రజ్లాకన్పునిడ్భిదసంజ్ఞ గ, రః] 

కరాజనం చాస్య వై గనం ఆకృతిర్ల ఏరమోయమకో, 
=. థి ప్ 

శరీరమున జ్వరము విడుచుటకు ముందుశణమున  శిరమునం గొల్ల తుంపర 

చెమటపట్టును. ఒడలు తిరుగున ట్టుండును, దప్పి కల్టుశు. శరీరము నయకు. మలము 

పట్టువదలి నరళముగ బె టవెడలును, సుమి యుడ తిరుంగకుందును నొరగులా శే 

మూలుగు చుండును. శరీరమున వెమటపుట్టుటం జేసి యొకవిధముగ వానన పుట్టను. గ 

లక్షణములు గల్లినపుడు జ్వరము విడుచుట కఖిముఖముగ నున్న దని యెరుంగునగి. 

ఇచ్చట జ్వరము వేగముననున్న సమయమున ఐాతొదిదోవముం మిక్కిలి ఖనిన్ట 

ములుగ నుండుము, గాన నానమయమున వానిత్మీవృతళు ఫపూర్షిన జూప్పుట సొజము 8 "ని, 

జ్వరముయొక్క_బలము ఫ్రూర్టిగ త్ విడుచుటకు సిద్ధముగ నుండునది ఇ*త"దిపోను 

ములు వానియాద్ధత్యము ఇందుకు కాపును? అను నాశంక గల్తక మాను. న్యరవిము క్షి 

సమయమున దోషములు బలహీనము లగుట నిక్కువయమే ! అయినను డీభము “గేల 

మంతయు ఫ్రూ_ర్దిగ నళించి యారిపోవుటకు సిద్ధముగ నుండు నమయినున మిక్కి.ని 

దగ దగ వెలుంగుచు గప్పని యారిఫోవుచందమున' జ్వరము విడదుటకుముఎడు ఎ*తెగ 

దోవంబులును మిక్కిలి యుత్కటము.తె రసాదిభాతువులను కథ అముగ సగలగుతణను 

వేయును. దానం జేసీ రోగ శాషసము నధికముగ విడుచును. ఏమట ప్రబలనుగ బట్టను 

దానం జేసీ బడలి రోగి మూల్లును.. ఒశనమయమున  నాంతిము. నగును, శానావిధము 
లుగ చేప్టలంచేయును. ఇంకను _పెజెప్పిన యువ ద్ర్రపంబులును గల్గును. జోవము గి 

ట్లాకులత నొందించి జ్వరమువ్రూ ర్రిగ విడు చుసరికి దన ష్టలన్ని యు న్ా తుకైతుగాకు 

వముభంగి శాంతినొందును. ఈయభి ప్రాయమును ఇ 'గ్భృటాచార్యుడు WEEN 
భయక దోపో మోతశాలే బలీయలే, కళతో నరళ్ళ పనన్సి ప్రవ్మనుణ్క?'స్వముతి 
చేష్టలే” (అ, వా. ని అ. ౨. శో. ఏ౬) అనుఖాక్యము'చే నియాసిం ఏమి, 

రీ జ్వరవిము క్రలతృణములు ధూ 

న్వేదో లఘుత్వం శిరసః కల్లూః పాకో ముఖస్య చ, 
తువథుశ్న్చాన్న లిప్పా చ జ్వరము_కృన్య లత.ణము, వ 

జ్వరము వే విడువంబడినరోగిక్ర శరీరమునం జిల్ల బల్లని చెనుటబట్టును.. శరీర 
మానం దవయవము లన్నియు భారములేక "కేలిళణగా నుండును. రల్లపై దురదశల్పునుం 
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నోరు పుండగును. తుములు ఛారాళముగ వెడలును. ఆకలిపుట్టి అన్నము తినుటయం 
దాన వొడమును. ఈలతణముల జూచి జ్వరము విడిచిన దని యెరుంగనగును. 

_పెబెప్పినలవీ ణములన్ని యు ల్రిదోషమున గల్లిన సన్ని పాతజ్వరము, విషమ 

జ్వరములు మున్న గుజ్యరములయందు విడుచునపుడు విశేషముగ గల్లును. భాతువుల 

న్నాశ్ళయించి యంత రేషగముగల జ్వరమునందును గానంబడు మ. తక్కిన వాతిక, పెత్తి 

కాది జఇరములయందును చెమటమ్మాకృము పట్టును. ఈవిషయము భాలుకి తం క్రేమున 

“తిదోవ జే జ్వలే హహ్యౌకదన్తన్వేగే చ ధాతుగే, లక్షణం మోతకాలే స్యాల్ 
అన్యసి క్ స్వేదవర్శవాల్ ” అశు క్లోకముచే స్పుటముగ చెలిపెను. మరియు విడిచి 

రెండుడినముల కొకసారి మూడుదినముల కొకసారి మాటిమాటికి నియతకాలమున 

వ్యాపించు తృతీయక చతుర్ధకాది విషమజ్యరములయందు ఆయాదినమున జ్వరము 

విడుచుతరి పెజెప్పిన జ్వర ము_క్తలతుణములు కొన్నియెనను గనబడి విడుచును. 

ముఖ్యముగ చెముటమ్మాతృమెనకు పట్టును. మరల దోషములు ప్రకోసించుటం జేసి 

నియమము దవ్చక నియమను కాలమున జ్వరము చ్యాపించును. 

బ్రతి శ్రీమాధవకరవిరచితే మాధవనిదా నే జ్వరనిదానం 

సమా_వ్జమ్, 



౩. అతిసార నిదానమ్ 
కీసి 

ఫూర్య్వ పృకరణమున రోగములన్నిటిలో ప్రధానం. బగు జ్వరముసకు న బం 

ధించిన నిదానాదులు పూర్తిగ వివరింవబణేళు. అట్టి జరరమున కుషృదృపములు “ గ "సో 

న “ఎంరసోంచటద వా దశ”) అని ("సా మూర్భా రతిశ్ళర్ది స్త హ్లాతీసారవిడ్డ )వోః, ..... జ్వరన్యోవద్ర్ర బా దశ 

దులు తం కా ంతరమున జూ పెట్టబడీవవి. అయ్యావి బ్వరనిదానముశు వెస్బ్స WT 

జెప్పందగును. అందును అతిసారము జ్వరమునం దపాయశరమగు నువన్త్యవ మగుట జేసీ 

జ్వరని దానానంతరము అతిసారనిదానము చెవ్పంబడును $= 

రి అతిసారనిదానము ఢా 

గంర్వతిన్ని గరూమ్ వ్ల ద్ర ద వస్థూలాతిశీతలై :, 
ne విష మైళ్చాప భోజసై 8 1 

న్నే హ్మోద్యెరతియున్తై శో మిథార్భియు వి న కృ 

ES మ మద్యాతిపానై స్సాత్ల త్త 

జలాభిరమ మై ర్వేగవిభూలైః క్రి శీ విదోపతః, 

నం భవత్యతీసారో లక్ణం తస్య నకు లే, 3 

వన్తుస్వభావమునం జేసీ యజీర్లకరములగు మినుములు మున్న గువది"ర్థయులను 
భుజించుట్క మిక్కిలి న్న్య్యములైన (బెడ్డు అధికముగకల) | దృవ్భములను, మిక్కిలి రూత్ 
(జిడ్డు లేకుండు) పదార్థములను; గుణము వేతను న్పర్శము చేళను మిక్కిలి య్న్ట్యంబ్యులీన 

పస్తువులవు అధికముగ దృవమైన పదార్థములను, మిక్కిలి గ్లూలను విన దుందలు 

మున్నగు ద్రవ్యములను; సణాదులచేకను స్పర్శము చేతను మిగల శీతలంబులగు (ద ద్రవ్య 
ములను భుజించుట; జేశకాలవస్తుసంయో'గాదులచే విరుద్ధములగు క్షీయత్సా గ్ల ట్టముల 
నొక్కసమయమున భుజించుట్కు ముందు భుజించబజిన యాహారవదార్థములు జీర్ణి రభ 
కుండునపుడు మరల భుజించుట, స్వభావమువేత జీర్మించని సన్తువుల భుజించుట, ఆధీక 
ముగ నె నన్కుఅల్పముో శై నను, అకాలమునం [కై నను గుళించుట, న్నే హనయు, 'స్వేదనము, 
వమనము, విలేచనము అనువాననవ _స్రీకర అను నీవంచకర్మ ముల అధికముగ నుభయో 
ించుట లేక అట్టి వంచకర్మ ములను శాన్ర్రమునక వకుద్ధముగ న్య్యూనాధిక ములుగ 
నువయోగించుట,  స్థావరేరూ వములగు విషపదార్థముల నువయో నంచుట, కయపతుట్సు 
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సీయమెన వస్తువు నశించుట మున్న గుకారణములచే దుఃఖవడుట, దుష్టములగు గాలి 
మున్నగవానివే చెడిన నీళ్ళను (త్రాగుట, మద్యముల నధికముగ శ్రైగుటు తనశరీరము 
నకు అలవాటులో నున్న దానికి వ్యతి రేకములగు పదార్థములను సేవించుట్క బుతు 

ధర ముల కనుగుణముగ శెప్పిన యాహారవ దార్థములకు విరుద్ధముగ భుజించుట, సీటిలో 
సీశనొట్టుట, మలమూ త్రా,ది వేగముల నిరోధం చుట, క్రిములు పుట్టుట, ఈకారణముల 

వేత మానవ్రల కతిసారరోగము జనించును. వానిలతగములు విపులముగ నీకి (క్రీంద వివ 
రింవబడును- 

మున్ను భుజింవబడిన యన్న ము సనశేవముగ నుండువపుడు మరల భుజించుట 

యధ్యశనము- తాను భుజించువరిమితికి అధికముగశానను, నస్వల్పముగ వె నను లేక 
అకాలమంరైనను భుజించుట వివమాశనము. ఈవిషయము “భుక్తం ఫూర్వాన్న శేచే 
తు పున రద్ధ్భ్యృశనం మళమ్”” అని చరకమునందును “బహు సోకమకాలే చ త జ్లేయం 

15 ల్లా విషమాశనమ్ అని ను శు తమునందును కానంబడియొడు. 
లో 

“తరి ఆతిసారసం ప్రా పి de 

సంశమ్య్యూపాం థాతురగ్నిం 'ప్రవృద్ధః 

శకృన్నిశొ్, నో వాయునాఒ౬ధః ప్రదున్నః 

సరత్యతీహ= తిసారం తమావాు; 

వ్యాథిం ఘోరం వడ్వెధం తం వద న్ని 

ఏ కళస్పర్వశ శ్చాపి దోమె 
శో కేనాన్యప్షష్ట ఆమేన చో క్షం, 4 
శరీరమున దృవరూవము'లైన రసము, '*శక్లేదము, (జలము మూ తము చెమట్క 

మేదస్సు, కఫము పీ పోక్టము, ర కము మున్న గుధాతువులు మితిమోరి వృష్పనొంది జాఠ 
రాగ్నిని చల్లార్చును. పిమ్మట నాద వరూపమెన ధాతువులు మలముతోగూడి యసాన 

వాళముచే నధథోమార్లముగ చే రేపింవబడి యధికముగ పలుమారు వెడలుచుండును. 
ఇయ్యది విశేవముగ స్తవించుటంశేసీ యతిసార మని చెప్పంబదును. ఇయ్యడది 
మిక్కి_లి 'క్రూర్వమెన వ్యాధి, ఇయ్యది వాతపి _క్లశేవములలో నొక్కొ_క్కు_ దానిచేతను, 

త్రీదోవసముదాయముచేశను, శోకము చేతను, అనుము (అజీర్ణమగు నాహారము 
వను జనించుటఎ చేసి యారువిధము లగును. శ 
_ం ౫ 6c 

శ్ ఆవవత్ష (క్ర మం పీతా నాపతిసానే కి కృియాయతకి అతన్బర్వాతి సాలేము 

జయం వక్వాములక్ల్ సద్” అనగా ఆతిసారరోగమును జికిత్సింవవలె ననినచో 
వామవక్వ్యకృమమును ' గుర్తించుట ముఖ్యమెయుండును గాన సర్వాతిసారముల 
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వా తాదిదోమదర్యయసంసర్ష మునం జేసియు నలిసొరము  ణనించుటంచేసీ వల్ 

పి తము, వాతకఫము పీ తకఫము అను భేదము చే మూడువిధము లగిగముగ సగ నిని 

మతాంతరమున గానంబడియెడు. ఈ వజతిమున వెతికము; ఎఎ లము; సము? 

వాతపీ శ్రజము, వాతకఫజము, పీత్తకఫజము; గోక్రజము, అమజము నిని యగిసా+?గము 

తొమ్మిదివిధము లగును, చరక వొగ్భుటాదులు వ్యాథిస్వభావమున కేసీ ద్వ నగా *తీ 

సారములు లే వని తలంచి యారువిధములుగనే వరిగణనము పసిరి 

“సామం శకృన్నిరామం వా బీస్ట్రే యేనాతిసార్యలే. సోజతిసాల ఉని 

సరణాదాశుకారీ స్వఫావతి” అని వాగ్భటా చార్యుడు అన్వర్థముగ శ్ర: 

జీర్ణ కాలమున చేన్యాధిచే పక్షష్ణము గాని మలమైనను, చవకైన మల మనము Tan 

మార్లమున వెడలింపబడునో అయ్యడి యతిసారము. ఇయ్యది యనికముగ బె ఓ; 

వెడలుటం చేసీ యతిసార మనంబడుకు. “సృగతా” అనుగత్యర్థక మైన 'ఛాళువునను 

ఛావార్థకభణఖ్. వృత్యయమువే అలిసారళబ్దము నిషృన్నమగును. 1 రోగమున 

తలచినమ్మాతృమునణే అతిశీఘ్ర)ముగ మలము వెడలును.. "క "వున ఫీమ్ల 9 *రి యగును. 

ఇచ్చట ధాతు అని చెప్పక “అపాంభాతు¥కి అని బోవము. ఇెద్వు[వలన 

శరీరమునందలి (దృవరూపములగు. స్వేదాదులుగూడ గృహించంబడును. ఇవియిన్ని లు 

శరీరధారణమునకు సాధనము లగును గాన భాతుశబ్దము"దే వృవహరింహుడు మ, 

తిథి అతిసారవ్రూర్వరు*వము ల 

హృన్నా ఖిపాశయూదరకుథీత్ ద గాత్రావసాొ దాని అసన్నిగొ ss, 

విట్సజ్ఞ ఆభ్మా నమథావి పాకో భవిహ్యత_న్తసక్థ వురస్స రాశి. న్ 

అతిసారవ్యాధి కల్చుటకుముశ్ను హృదయమునందును, నాభి స్థా*న మున 2 న్కు గడు 

స్థానమునందును, (క్రింది కడుపునందును మాదకడుసులోవలను పదడదయు. ఓ సక్ 
శశ 

mw Hes ఇవా 130 యవన ఇంకా © hr కావా id = ~~ 

యందును ఆమనంబంధమును పకషమలలతుణమును కోనిగిరోసు దు నమ ప్రిషుః?:+ము 

చొవ్వున నన్నివిధములగు నతిసారములందుకు నామనుబంధ  ముంచేననము బాట్ 

రకాదులవ లె వ్యాభ్యారంభకమగు (అనగా* స్వయముగా నగిసాొరనుకు క్ అట 

చేయునట్టి ఆవుపషపోషమువలన గల్లునదియగు నతిసార ముందు శల) “న హ్ క 

వాతౌదులు (ప్రేరకములుమాత్ర మె యనుబంధమా త్రము గా నుండు ననియు కల:టి 

ఆమజ మని ప్ర త్యేక "మొక భేవము శెచ్చబడె నని తీలియవ లెను. 
x జో NM ఉదర మనగా జిన్న డే వుండు (వచ్యమానాశయము) చేటు = కుకీ యన గ* 

నామాశయముండు చోటు అని గ్రహింవవ లెను. 
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పుట్టును. కాట్టు సేతులు మున్నగు నవయవములన్నియు వడదీసినట్లు నొప్పికల్లి కృశత 
నొందును, అపానవాతము వెడలక' నిరోధించబడును. మలము నరళముగ వెడలక బద 

గించును. కడుపులో గుడగుడ యనుశబ్దముగల్లి యుబ్బరించుశు. అవోరవ దార్థము జీర్ణము 

కాకుండును. ఇవియన్నియు నతిసారము గల్లుటకు ముందు జనించు ఫూర్వరూవములు, 

_అథ వాతాతిసారలక్షణము థతా-- 

అరుణం ఫేనిలం రూతుం అల్బమల్బం మువూుర్ష్శువు,, 

శకృదామం సరుకృృబ్దం మారు తేనాతిసార్య తే, 6 

వాత పృక్రోవ వమునబుట్టిన యతిసారమునందు కొంచెముగ చెజ్జినిరంగుగల్లి నురుగు 

తోయహాడి జిడ్డు'లేక రూత్తముగుమలము వక్వముగాక కొంచెము కొంవెముగ మాటిమాటికి 

వెడలును అటి మలము వెడలునపుడు నొప్పి యోరువరాకుండుశు. శబ్దము పుట్టును. 

“ఇప పీ త్రకఫాతలిసారలత్ ఆము ree 

వీత్తాత్పీతం నిలమాలోపాతం వా 

కృష్ణామూ రృాదాహపాకోపపన్నమ్, 

శుక్షం సాన్ష jo గేష్పణా శహ్మయు_క్త కం 

సం నీతీ “వ్యొష్టలోమా మనుష్యుః, 7 
విస్త 

పీత్తప్రకోవమున బుట్టిన యతిసారమునందు వచ్చనిరంగు కల్లియైనను, లేక 
నల్ల నిరంగు 5 అర్టయెనను, లేక కాంచెము ర_క్టదర్శము కల్లియైనను మలము మాటిమాటికి 

వెడలును. శః యతిసారమున దప్పియంం, 'మూర్భయు, మంటయు కల్లును. గుద 

స్థానమున పుండగును. కఫము ప్రకోపించి కల్లిన య తిసారమున శెల్ఫినిరంగు కలి 

జురువలె ఘునీభవించి కఫముతో స సూాడిన మలము పలుమారు. వెడలును. ఆ మలము 

దుర ంధముకలి చలనె యుండును. రోగిశరీరముపె వెం డు,కలు జలబరించును. 
౧ ౧ దందా రుల నో. 

_అ౮ సర్నపాతాతిసారలక్షణము ఖా 

వరాహన్నే వామాంసామ్బుసగ్భశం సర్వరూపిణమ్, 

కృచ్చ్రసాధ్యమతీసారం విద్యాద్దోమ త త్ర, యోద్భవమ్. 8 

దోష కృయ ప్రశోవమున జని) చిన ుతీసారమున వందిచమురును మాంన 

మును కడిగిననీళ్ళనుబో లె నీళ్ళవ'లె వలుచవ్వై మలము వెడలును. పె జెప్పిన యతిసారముల 

లట్షణములన్ని యు కల్లును. ఇయ్యాది త్రి తి దోపముల ప్రకోపమున కల్లుకు గాన చికిత్స 

వాతాదులకు పరస్పరవిరుద్ధముగ నుందురు. కావున కిచ్చ) సాధ్యము? నుండును. 

0 కోకాతిసారసుషప్తా క్రీ పీలమ్ష ఆము తా 

చెక్ రక్ = ల్పాశ నస్య చొహ్పోహావై వెవహ్ని మావిశ్యజన్నొః, తె స్పెరా 

కోస్టం త్వామ్ భయే త్తన్య రక్తం తచ్చాధసాతాంకణ స్తీ వకాళమ్, 



అరిసారనిదానమ్ 79 

నిర్ణశ్ళదై. గ్ విడ్వమి శ, గం హ్యూవిడ్వా నిర్హన్ధం వా గన్గవద్వాతినారః, 

శ్లొకోత్సన్నో దుశ్చికితో ్యఒతిమూత్రం 'కోగోవైచై దె డై్యకష్ట ష్రవషప్రదిష్టః, 
మనుజునకు శోక మనునది మనో వైలథ్యుమున గల్లుకు, ధనము ధ్వంగనుసుట, 

బంధుగులు మిత్రులు మున్నగు నిష్ట్రజనులు చనిపోవుట, తీరనివియోగము. కస్టుటు 

మున్నగు కారణములవే మనను వికృతి చెంది దుఃఖము కల్లును. అట్టి "కము పే క్ కన్నీరు 

వెడలునవ్వుడు మనుజుడు ఆహారాదులయం నిచ్చబొడమక న్యల్పముగ సుణించునుః 

అట్టి కన్నీటివేగముచే నెన యావిరి జాఠరాగ్ని బ, వెళింది పిదవ కోన్షనున (పెద్ద 

్రేవున) శేరి రక్తమును చెరచి స్వస్థానమునుండి చలింపజేయుకు. ఆర క్షనము గురి 

గింజవలె నెబ్జినిరుగు కల్లి మలముతోగూడిమయైనను, లేక మలమున శేరకయునిను, 

దుర్గంధము కల్పియెనను, " దుర్ణంధము లేకయెనను గుదదార్దరమునుండి నలుమారు కే ట 

వెడలుచుండును. ఇయ్యది కోక్రముచే గల్లిన యతిసారము* ఇది మిక్కిలి శష్ట్రములైన 

యువృదృవముల _ గల్లించును. కావున వైద్యులచే చికిత్సబేయ నలవికాదు- చిగిళ్ళ 
చేసినను మిక్కిలి కష్టసాధ్య మైయుండును. 

రి అమాతిసారన ంప్రా  పిలతీ్ణము థా 

అన్నా జీక్లాత్స్రద్రు తా; మోభయ న్ల నః ఇకోన్థం దోపాథాతుసళ్ఞన్న ణాంశ్వ, 

నానావర్లం నైకళస్పారయ న్ని శూలోవే వేశం మష్థ, మేనం వద సై, 1l 

భుజించు డన యాహోరపదార్థములు బీర్ణి ంచక్ర వాతవీ త్రకఫములు మూడును 

కోష్టమును, రసరక్తాదిధాతువులను, వేమట మున్న గుములములను చ్యాసీంచి పము సదు 

ెలవులనుండి చలింవ జేసి సీలపీఠరక్తాద్య-నేక వర్షములు కల నులమును మాటి మ+టిఃని 
వెడలించుచుండును. ఇందు పోటు నొప్పి మున్న గు బొధ లజీకములుగ నాభిసదము 

మున్నగు స్థానములయందు కలుగును. ఇయ్య ది యామాతిసార మని 'దిచ్చబడును, 

అధి అనునులలక రాము అా- 

స సృష్ట మేఖిరోయె స్తు న్య్ద స్టవుప్పు సవనీనతి, 

వ్రురీషమం భృశ దుర్దన్థి న్స్ ఎచ్చిలం చామసంజ్ఞి త తము, 12 
పె జెప్పిన పోషములతో జే) మిక్కిలి దుర్గంధము కని మునగలంగవు లే టంగున 

కల్లి సీళ్ళలోవేసిన పెకి తేలక భారముచే మునుసున ట్రిమలము బక పము గనక యిని 
యేరుంగునది. ఇదియే అను మనియు వెచ్చంబడును, 

ఇధి వక్వమలలవీణాము యో 

ఏకాన్యేవ తు లిజ్లాని విపరీతాని యస్య వై, 
లాఘవళ్ళు వి; సదా తేస్య వ పక్వం వినిర్జి శేడ్. . 1౮ 



80 మాధవనిడా నే 

మలము పకయమె యున్నపుడు మై జేప్పినలత్షళామునకు విరుద్ధములై న లక్షణ 

ములు గానవచ్చును. (అనగా దుర్రుధములేక జిగురువలె బందనలేక కేలికయి నీళ్ల లో 
వేసినపుడు మునుగక -లేలుచున్న మలము వక్వ మని యెరుంగనగును) మరియు వైజెస్పిన 
లక్షణము లన్నిటిలో "తేలికగనుండుట మిగుల ప్రభానము. 

0 అపాధ్యాతిసారల క్ష ణము ర 

పకజామృవసజ్కా_ శం యకృత్చిజ్జనిభం తను, 
ఘృతలై లవసామజ్ఞ వెళ వారపయోదరి, 14 
మాంసథావనతిోయాభం కృష్ణం నీలారుణ పృభమ్, 

ముచకం న్నీగ్గకరూ రం చన్ద 9కొవగతం ఘనమ్, 15 
కుణవం మస్తులుజ్షాభం సుగంధి కుథితం బవాు, 

తృప్టాదాహతమళ్శా వసహి క్కాపార్మా సస్టకూలినమ్, 10 

సమ్మూ ర్యారతిసమోాహయు క్ర కం పక్యవఏగుదమ్, 

పృలాపయు_క్టం చ భిహగషర్ల యదతిసారిణమ్. 17 

చక్క_గపండిన నేరేడువండువలె నల్జగనైనకు శరీరమున కుడి ప్రక్క_నుండు 
నలుపు ఎరుపుకలిసిన కాంతిగల యక్ళ త్త తను మాంసఖండమువంటి రంగుకల్లి మైనను, 

మిక్కలి కొంచెముగ నె నను, నెయ్యి, నూనె మాంసరనము, వేనవారము, పొల, సచెరుగు, 

మాంసమును కడిగిననీళ్లు వీనినిబోలియైనను, కృవ్వవర్హంబుగ నై నను, కొంచెము నీలవర్గ ము 
కలసిన యెరుపురంగుక ల్లి యెనను, మేచకవర్గ ము (నెమిలి పురికన్ను వంటిరంగు కలిగ 

మైనను జిడ్డుకలిగి కర్చురవర్ణ ముగల్లి మైనను చిమిలిపురివలె చి కృవర్ణ ముకల్లి యైనను 

కఠినమునన్షై నకు, పీకుగువంటి దుర్గంధము. కల్లియైననుు మస్తులుంగమునకు (పు జ్రైలోని 
మెదడుకు) సమానముగ నై నను మలమునకు సవాజమైన దుర్తుధము లేక ముచివరిమళము 

కల్లి మొనను, కుల్లీయెశను ప్రమాణమున కథికముగనె నను మలము వెడలినచో అట్టి 

యతిసారము మిగుల క్యూర్వమె యసాధ్యమగును. మరియు, అతిసారరోగకి యధికమెన 

దప్పీ శరీరము పె భాగమును గుదస్థానమునను మంట, చీకటిలో నున్నట్లులు కన్నులు 
కానరాకుండుట్క శ్వానము, ఎక్కిళ్లు, పక్క, టెముకలలో నొప్పి మూర్చ ముఖ్యము 

లైన వమలయుదును ఆసలేకుండుట, చి త్ర శో మము గుదస్థానమునందలి వళులుపుండ 
గుట సంబ-ధములేక యధికముగ మాటపాడుట, ఇవియన్ని యు నలిసారమున గల్లు 

నుషృదృవములు. ఈయుపష దృవములు క ల్లినప్వుడు మిక్కిలి రోగ ముక్క_టమె యసాధ్య 
మగును కావున చికిళ్ళ చవేయందగ౫ దు. 
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అసంవృతగుదం కీణం దూరాశ్లాతముష ద్దు తమ్, 

గుదే వక్వే గతో షాణం అతిసారకిణం త్యజేత్ , 18 

గుదరంధ్రము మూసికొనకయుండినను, శరీరబలము శ్మీణించినను, కడుపులో 
గుడగుడయనుచు. నుబ్బరము కల్లినను, వాపు మున్నగు నుష్మదృవములు కల్లినను గున 

స్థానముపుండై నను, శరీరమున వేడిలేక చల్లబడినను, అతిసారము మిక్కిలి యసాధ్య 
మగును కావున చికిత్స చేయంజనదు. 

అతిసారోవ దవములం (గృంథాంతరమున నిట్లు వె్పబడినవి:----'“₹ోధం కు౪లం 

జ్వరం తృష్టాం శ్వాసం కాసమరోచకమ్, ఛర్జిం మూర్తా గర్బం చ హిక్క్ళాం చ దృహ్వాషతీ 

సారిణం త్యజేత్ *” వాపు, నొన్ని, జ్వరము, డప్పి, శ్వానము, దగ్గు, అరుచి వంగి, 

మూర్చ, ఎక్కిళ్లు ఇవియన్నియు నతిసారరోగమున గల్లు నువదృవములు, కయువద్కవ 
ములు కల్లిననాడు అతిసారరో నిక చికిళ్స చేయక విడువవలెను. 

శార్ససకూలవీపాసా_ర్హం హీణం జ్యరనివీడితమ్, 

విశేశేణ నరం వృద్ధం అతిసారో వినాళ యీత్, 19 

శాషసము, కడుపులో కూల, దప్పి వీనివే బాధింవబడి బరమ ల్లి కరీరబలము 
శ&ణించిన యతిసారరో? ద్రితుకణేరడు.  ముసలివానికి అతిసారరోనము. కచ్లినము 
ఆసాధ్యమగును. 

06 రకారిసారలకుణము కా 

వీత్తకృన్సి యదాత్యర్థం దనాష్టిణ్య నాలి వై త్తికే 

తదోవజాయ లేఒభీక్షం రక్తాతీసార ఉల్ప్బణః 20 
పిత్త పృకోపమున జనించిన యతిసారము కనినపుడు సి త్రమును వృద్ధినొందిం దు 

(దృవ్యములశు తిన్న వానికి రకాలిసారనము జనించుశు. ఇచ్చట వీ ళ్తమునళురు రము 
నకును భేదము లేదు కావున రక్తాతిసారమున పీత్తాతిసౌరలగణములే క “నవచ్చును. 
కావున పృ క్యేకముగ దానిలశ్ జము శెదవృబడదయ్యు. 'చెనం బేసియీ ప,డ్విధం బకు 
సంఖ్యానియమ౨బును నంగతమగును. శ 

అరి (పృవాహీికాలక్ణము ధ్రిఖ్రాు 
వాయుః పృవృదో నిచతం బలాసం నువత్యధస్తాద హి తాళనస్య, 
ప్రవాహళొ ఒల్పంబవాుశోమలా_కృంవ్రవాహికాం కాం ప్రవదస్టితజ్లాః, 

రకాతిసార మువృదృవ రూవముగా జనించుకు. "కవన ఆలిసార జరిగ గాశములాే శేర్పలే దని యెరుంగుట న్యాయ్యము, 
మాధవ=రీ 
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మిథ్యాహారవివారములచే వాతము మిక్కిలి ప్రకుపితమె స్వస్థానమున వృద్ధి 
నొందియుండు కఫమును మలముతోగూడ గుదస్థానమున జేస్పును. అయ్యది పెద్ద క్రేవు 

పుశే నడ్డగింవబడునవ్వడు రోగ బలాత్యారముగ ముక్కినయుడ కొంచెముగ మై నను, 
అధికముగ నైనను అపానద్వారముశుండి బై టవెడలును. ఇయ్యది ప్రృచాహిక యని 

చెప్పబడును, 

సృవాహికా దారక్చశా సళూలా వితాత్సదాహో సకఫాకఫాచ్చ 

సశ్ ణతానోణితన సమృవాచళా "నే న్నే హరూవప్రభవామతా స్తు, 
తాసామతీసారవదాది'ే ఇచ్చ లీజ్ఞం క్ర మం చామవిపక( తాఖ్బు, |... 

మిక్కిలి రూతములగు _ (జిడ్డు లేని పదార్థముల వశేషముగ భుజించుటవే 

వాతము పృకోవమునొంది (పృవాహికను కల్లించును. ఈవాతప్రవాహికయందు నొప్పి 

ఏశేషముగ నుండును. లీళ్షు (కారముగలు వదార్థములను విశేషముగ భుజించుట. వేత 

పీ త్రము (ప్రృకోవమునొంది (ప్రృవాహికను కల్లించుళు, ఈపి_త్రజ పృవాహికయందు మంట 

విశేషముగ బుట్లును. న్నీగ (జిడుకల) వదార్గముల విశేవముగ భుజించుట చేత కఫము 
లు (ఇ * 6 రె 

(సృకోవించి పృవాహికను కల్లించును._ ఈకఫజ(ప్రవాహికయందు కఫ మధికముగ 

(ప్రృవర్తియగును ఉఊప్షృవిర్భ్యంబులును ఊస్త్రస్పర్శంబులు నగు పదార్థముల నధికముగ భుజం 

చుటచేత రక్తము ప్రకోపించి ప్రచాహికను కల్లించును. ఇందు రక్తము విశేవముగ 

వెడలును. ఇచ్చట గేశ్న హామ్ ప్రభవామశాస్త” అను తు శబ్దము ఆను _క్షసముచ్చ 
యార్థకము కావున తీళ్షోవ్తవదముల నధ్యాహారముచేసి తీక్లోవ్మ వదార్థములచే వత్త 

షష ౬9 చం ౯ య ఆవి 

రృక్తప్రచాహికలు కలుననునర ము సంగ్భహీతము. మరియు నీవాతాదిపృచాహికల 

యందును వాతాద్యతిసారములకు ప్ర'ల్యేకముగ చెప్పినలక్ణములు కనబడును. ఆమ 

పక్ష భీదంబులును చికి త్చా భేదంబులును వానికి జెప్పిన లత ణములబట్రియ్ యెొరుంగునది, 

0 అతిసారనివృ త్తీలత్ ణము గీ 

నం వి నమషగాయుశ గచాతి యన్మోచచ్చారం వినా మూత్రం సమ్యు గాష థగ తి, 

దిప్తాగ్నోర్ల ఘుకొష్టన్య గత_స్తస్యోదరామయః, 28 
వావి ౧౧! అ — 

వరోగకి మలముసాడ వెడలక మూూత్యము మాఠృము ధారాళముగ వెడలి 

అ-పానవాతము అడ్డు లేక వెడలునో, జఠరాగ్ని (ప్రృజ్వలించి కేస్ట్రము లభు'వే. 

యుండునో వానికి ఆతిసారరూవము నివ ర్తించిన దని యెరుంగునది. 
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ఆతిసారరోగికి మూ త్రము వెడలునపుజెల్ల  మలముకూడ వెడలుచుందును. 

ఆటుకాక మలము చెడలకయే మూ తము భారాళముగ. వెడలునెడ అతిసారము 

నివర్తించె నని యెరుంగవలెను,  మజశియు నపానవాతము వచ్చినపు జెల్ల కొంచెము 

మలముగూడ వచ్చుచుడును. అదిలేకుండ భారాళముగా నపొనవ*తము వెడలుట 

కూడ నతిసారనివృ త్తికి లశణమగును. 

రీ జ్వరాతిసారలత్ష ణము రిక 

జగరాతిసార యోరు_క్షం నిదానం యత్చ పతక పృథక్, 

న! జ జో జత ల తత్సా రష go తిసారస్య లేన నాత్రొదితం ప్రవ, ఏ] 

జ్వరంబును ఆతిసారంబును వానికి వ్ర, ల్చేశనిదానలకమ ణాదులతోగు డీ శవము” ల 

మున జనించినచో నయ్యది జ్వరాతిసార మని చెవ్పంబడును. జ్వరములగు బతిసారంటు 

లకు పృ ల్యేకములుగ జెప్పినలక్ణములే వానికి నుండును. 5”న్హన డీనిలగ ము 

ప్ర'ల్యేకముగ 'జెప్పబడదయ్యె-* 

ఇతి శ్రీమాధవకరవిరచి తే మాధననిదా నే 

అతిసారనిచానం సమా వు, 



కగృహణినిదానమ్ 

న 

అతిసారరోగము కలినపుడు తగినచికిత్స జేయక యుెపీశ్షీంచుటచే గవాణీ 
రోగము కల్లు నని వాగ్భుటాదులు వచించిరి. కావున అతిసారమునకును నమోణికిని 

వూ 
పౌర్వావర్యకాపమెన సంబంధము కలదు. చానంశేసీ యతిసారనిదానమును ప్ ప్పిన 

వీదవ (గృవాణీరోగము ఇెప్పబడును. 

అధి గ వాణీరోగసంప్రా పి రత 

అతీసాే నివృ ల్తేఒపి మన్టాన్నేరహితాశిన, 
భూయస్పన్లూపితో వహ్నిర్ల ఏహణీమభిదూపయేత్ . 1 

అతిసారవ్యాధథికల్లి నివ ర్తించినతోడశచే జఠరాగ్ని మందగించియున్న పుడు జాఠ 

రాగ్నిని చెరచునట్టి యావహారముల భుజించినచో మందగించియుండు జఠరాగ్ని మరింత 

చెడి అన్నకోశములోని ఆహారమును లోనికి ప్రవేశింప చేయు గృవాణి యను చిన్న సేవ 

మొదటిభాగమును_ బొత్తుగ జెరచును. దానంశేసి 'గృవాణి యనురోగము కల్లును. 

(ఇచ్చట “నివృ త్తేఒపి” అను నపిశబ్దము చేత అతిసారము కల్లకున్నను అగ్ని మందగించిన 

వారు అగ్ని నాశకములగు నాహారాదులేనీ నను గృవాణీరోగము కల్లం నని బోధింవ 

బడును 

వోగ్భుటాచార్యుడు “ఆనిసారేమ యో నాతియత్న వాక్ (గృవాణీగద్కి 

తన్యస్యా దగ్ని విధ్వంసక రై రన్యస్య సేవితైః “(అ వా. ని. అ. ౮. శో ౧౫) అని 

గ్రృహణీన్వరూపమును 'జెప్పియున్నాడు. (ఆతిసారములయందు ప్రబల ప్రయత్నముతో 

చికిత్స చేయక యుెపేకీంచి యప్యముల నాచరించినను, అతిసారము శే స్వస్థతనున్నపు 

డును జఠరాగ్నిని ధ్వంసముచేయు న జీర్ణ పదార్థ ముల సేవించినను | గృవాణీరోగము 

కల్లును 

అ గ్ర వాణీసామాన్యలకు ణము = 

ఐశె కళస్పర్వశ శ్చ దోమెకత్యర్థమూర్చి తై =, 

సా దుష్టై బవాుశో భు కృవూవమ మేవ వ్రముబ్బతి, 9 

వకర్షం వా సరుజం ఫూతి మువార్చద్ధం మువాుర్ర ర్ల వం, 

గహ హణీరోగమావాు _స్టం ఆయు”ర్వేదవిదో జనాః, తె 



* హశణీనిదానమ్ రన్ 
Uy 

మిథ్యాహారవిహారాదులవే మిక్కిలి (వశోవమునొందిన వాతవీ_త్తకఫములలా! 

నొక్కా_కటిచేశైనను అన్ని ంటిచేనై నను జాఠరానలమున కధిస్థాన్న్యమైెన గృహాణి యను 

సేవు దుష్చ్రమై, భుజింపబడిన యాహారమును. పక్వముగ మైనను అవక్షముగ శోనను 

తొహానద్వారము నుండి బైట 'వెడలించును. అట్రిమలము మిక్కిలి బాధతోగు *డి దుర్చం 

భము కలిగి కొన్నివర్యాయములు వాలముబే 'బద్ధంచియు, కొన్నిమార్లు. స్నిషో చన 

ముతో గూడియు కెడలును. ఇశ్తెరంగున ననేక వర్యాయములు విడలును- గీనిని 

గృవాణీరోగ మని యాయుకేేదవే త్తలు వచించెదరు. 

(గృవాణే యనునది చాఫికి సె చె భోగమున నుండు ళు, ఇయ్యాది జఠథరాగ్న్నిశీ ముఖ్య 

స్టానమె "ునుజులచే భుజియింపంబడు నాహారవ దార్థముల గ్రహించి యగ్నిబలమున' 

కాను బలిష్ట. మై పకషముగాని యాహారవదార్థమును ధరించు, వళర్ష మైన దాని నో 

మూర్చ మునకు దోయుచు నుండును, ఇదియె న వచ్యమానాశయు మనిం. శైర్నబడును, 
నూ 

ఈవిషయమును చరకాచార్యు టిత్తెరగున నుడి నెను: అగ్న్యధి స్థాగమన్నన్న గృహా 

ణాద్ద)వాణీమశా, నా భేరుపరి సాహ్యాగ్నిబలోవ_స్టమ్బ బృ్బంహి తె ఆపక్ష్యం ఛారయ 

త్యన్నం పక్వం సృజతి చావ్యధథః” (చ. చి, అ, ౧) మరియు గువాణి యమున 

వక్వాశయమునకును, ఆమాశయమునకు నడువునుండు కల యనినుభు అ "చార్యుడు 

ఇట్లు చెప్పెను. “వష్టీవి శ్రధరా నామ యూ కలావరికీ గ్లితా, చర్య హాశయమధ్యస్థి 

గ్రవాణీ సా వరిక్సీర్ణితాి (ను. ఊఉ. అ, ఈ) 

0 గువాణీవూర్వరూవము అతా 

పూర్వరూవ ను తస్యదం తృవ్లాలస్యం బలమియః, 

విదాహో2న్న స్య పాకళ్ళ చిరా త్కాయన్య గారను, 4 

గృవాణీరోగము కల్లుటకు మునుపు దప్పి యధికొనుగును. వనులయం దలనతి 

గల్లును. శరీరబలము నళించును. సంతావము కల్లును. భుళింవబడిన యూవోరము చిర 

కాలమునకు జీర్ణించును. శరీరము "చాలా బరువుగ నుండును. ఇవియన్నియొు గవాణీ 
రోగము జనించుటకు ముందు కలుగు ఫూర్వరూవములు. 

అధి వాతిక్యనృహణీ సంప్రాక్సీ లక్షణము జల 

కటుతి కకహోయాతిరూతునన్లుషఖభోజనె + 
జాలి రత్త రా 

ప ప్రమితానళ నాత్యధ్వ వేగనిగ సహామైథునై :, 

మారుతః కువితో వహ్నాం సషర్చుద్యు క్వలే గదా, 

తసారన్నం వచ్య లే దుఃఖం శు క్తపాళం ఖ రొజ్బతా, 

అ! 



56 మాధథవనిడానే 

కస్థకాసశ్ హః ఈుత్త ప్లా తిమి5ం కర్ల యోస్ప షన, 

పార్మో రువజ్ఞణ రీ వారుగభీశ్లం విసూచికా, 7 
హృలళ్పీ డా కార్భ్య దెర్బల్యం టైరస్యం పరిక _ర్చికా, 

గృద్ధిస్సర్వర నానాజ్వ మనసస్పదనం తథా, 8 

జో జీర్యతి చాభ్రానం భు_శే ష్ స్వాస్థ్యము వై తి చ, 
సవాతగుల లృహృ,ద్రో దోగ్లీ హో పోళజ్క్ చ మానవః, 9 
చిరాద్దుఃఖం ద్రవం కుష్కుం తనాషమం క్షబ్లఫేనవత్ , 

పునః పునన్న ఎ చద్వర్చః కాస శ్వానార్టి తో౭=నిలాత్, 10 

కారముగ లపదార్థముల నై నను చేదుగలవదార్గములనై నను వగరుగ లవదార్గముల 

చెనను మిక్కుటముగ భేజించినను, జిడ్డు లేక మిగల రూచములగుపదార్థముల నధిక 

ముగ భంజించినను, జేశకాలవస్తు స్తునంయోగములవే పరస్పరవిరుద్ధము లగుటరోజేసి దుష్ట్రము 

లె న థీరమత్స్యాదుల నొకటిగ శేర్చి భుజిఎచినను, తాను మామూలుగ భుజించు పరి 
మాణమునకు మిక్కిలి తక్కు_వగ భుజించినను, లేక భుజించకయ్ యువవానముండినను, 

మితిమోరి భుజించినను, త్రోవ నధికముగ నడచినను, మలము మూత్రము అపాన 
వాతము శుక్కము మున్నగువానిని ఆయాకాలమున వెడలనియ్యక వాని వేగమును నిరో 

ధించినను; అధికముగ స్త్రీనంభోగము చేసినను వాతము మిక్కిలి ప్రకోవమునొంది 
జఠరాన్నిని మందగించి గ్రైవాణీరోగమును గల్లించును. ఈవ్యాధియంద భుజింపబ డిన 

యాహారవదార్థములు మిక_లి కష్టముచే జీర్ణ మగును. జీర్ణ మగు సమయమున నన్ల్లు 

విపాకము నందును (పుల్ల గ “స్రలియు ననుట) శరీర మెల్ల గరగరలాడు చుండును. 

గొంతుకు నోరును ఎండుకు, ఆకలి దస్పియు నధికముగ నుండును. చీకటి నున్న ట్లులు 
కండ్లు కనబడకుండును. చెవులలో గుమ్మని ధ్వని కల్లును, ఇరు ప్రక్కలయందును ఇరు 

తొొడలయందును గజ్జలురెంటియందును కంఠముమోదను మిక్కిలి నొప్పికల్లును. జీర్ణము 

కాని యన్నరసము ఊర్థ్వావో మార్హములశుండి వాంతియు విశేచనంబులు నగును. 

ఒడలంతయు సూదులతో బెడిచినట్లు పోటుపుట్టుు- రొమునొప్పి గల్లును. శరీరము 
నానాట కృశించుప. శరీరబలము నశించును. నోట రుచి ి లియదు. “సదసానమున 

కత్తెరతో క్తిరించినవిధమున 'బాధకలుగును. తీపి పులుపు మున్న గురసములన్ని యు 

దినుటయం దిచ్చ బొడముశు. మననునొచ్చి వేదనకల్లియుండును. అన్నము జీర్మించి 

నపుడును, జ్ర్జి ంచునపుడును కడుపుబ్బరించును. భుజించినపిదవ నుఖముగ నుండును. 

వాతగుల్మము హృ డ్యోగము ప్లీ వోళ్ళివృద్ధి. అను నీరోగములు కలిగినట్లు బాధకల్లును. 

ఈ బాధలతో సడి ద్రవంబుగమైనను' శుష్కించిమైనను శబ్దముతోసూడి నురుగుతో 
'జేన మలము మాటిమాటికి మిక్కిలి కష్టముతో ఫొంచెముగను ఆమరసముతోహాడి 



గవాణీనిచానమ్ి గో 
ల 

వెడలును. దగును శ్వాసంబును ఈ రోగిని బాధించుచుుడును, ఇయ్యోది వెళ ప్రగోవ 
౧ 

మున జనించిన గృవాణీరోగ మని యొరుంగునది. 

రి పి త్తజ్య గ వాణీలతణము re 
“ ౧ 9 కీ (arg కట్వబీర్ణవిదాహ్యూన్లుతు రాదై రః పిత్తముల్బణమా, 

ఆస్తావయద్ధ_న్హ్వనలం జలం తప్ప మివానలమ్, 1l 

సోఒజీర్లం నీలవీ తాభం సీతాభస్సార్య లే దృవట, 
వూత్వ్టమైాద్దారహృత్క_గ్ఞాదాహారుచితృడర్ది తః, 19 

కటురసంబులును, అజీర్ణ కరంబులంను, నోట మంటబుట్రించు నవియుం, అస్హురనం 

బులున్వు మిక్కిలి శోశారము _ కల్లినవియు మున్న గువదార్భముల. విశేషముగ భుణి? 
చుటచేత పిత్తము మిక్కిలి (పృకోపమునొంది మిక్కిలి వేడిమైన నీళ్ణుకుడ నివ్రును 

వరి pa ధా 

చల్గార్చువిధముగ జాఠరాగ్నిని చల్లనార్చును. దానంజేసీ రోగశరీరము వచ్చగ 
యం cn 

పనుపురంగు కల్లి నిలవర్ల ౦బును వచ్చనిరుగు కలిగినదియు ఆమంటుశ్లై (ద్రివ్వమాన 

మలమును మాటిమాటికిని గుదమునుండి విడచును, ఈ వ్యాధియందు. దుర్షంధముతో 
గూడి ఫులిల్రేనుపులు మాటిమాటికిని _ వెడలును, రొమునందును గంఠమునండును 
మంటపుట్టును. నోట అరుచి కల్లును. దప్పి యధిక మగును. ఇయ్యడి సి తము చే 
జనించిన గృవాణి యనంబరగు. 

-ఇఖుధ్రి కఫజ గృహాణిలక్ష ణము రతా 

గుర్వతిన్నీ గశీ తాదిభోజవాదతిభోజనాత్ , 
న అలో / గ జట శ భు_క్టమాత్రీస్య చ స్వప్నాద్ధ న్య్యగ్నిం కవిత కన, 1; 

తస్యాన్నం వచ్య తే దుఃఖం హృల్లాన చ్భర్దర్ణరో చక్కా 

అస్యోవ దేహమాధుర్యం కాసష్టీవనబనసాః, 14 
హృదయం మన్యతే న్వానం ఉదరం స్తివితం గురు, 
దుష్టో మధుర ఉద్దారః సవసం స్రీహష్వవార్ష అపి, 19 

షం న జలి ర a wh భిన్నామ శ్లాష్వసంసృష్ట గురు వర్చః వువత్తనయ్యి 

అకృళశ స్యాపి దౌర్బల్యం అఆలస్యఖ్బి కఫాత్త శే, iG 
చిరకాలమునకు , జి ౦చు నస్వఫొవముకల పదార్థముల భుజించుట చేతను, 

మిక్కిలి జిడ్డుక ల్లినవియు శీతగుణవీర్యములు నగు వదెర్థములు మున్న గుబానిని విశేష. 
ముగ భజించుటవేతను తాను భుజించు మిశమునకన్న నధికముగ భుణిందుట తలే 3 
భుళించినతోడ నే  నిదురించుట'చేశను కష్టము (వః 'వమునోంది ౭ *యాగ్నిని 
చల్లార్చును. దానంజేసీ మనుజునకు భుజించిన య్లాహారము. నేటికి "అమునగు మిగుల 

lan 

కూర మనగా చిక్కు..వగా దహుంవ చేయునట్టి యువ్వకారపు రుచుల మ్శళ ౧ 
మని గ్రహింపవ లెను. లాలో 
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'కవ్షముచే జీర్ణమగును. నోట నీరుగారును. వాంతియగును. అరోచకము కలును, 
౧ 

నోట జిగటగల్లి తీపిననుండును. దగ్గుకల్లి నోట కఫము నుమియును, వడినెము 
పట్టును. హృదయమున కఫము నిండియుండుటం జేసీ చిక్కనివదార్థము ఫఘునీ భవించి 
యున్నట్టు తోచును. కడుపు పెద్దదిమై నీరు నిండినట్లుండును. వెడ్డనీటితోగూ-డి 
తీపిగల్లి ల్రైనుపులు.. వెడలును. ఒడలు నొప్పికల్లును ప్త్రీసంభోగమునం. దిచ్చ 
కొంచెమైనను బొడమదు. మలము వలంచబారి ఆమరసముతోను కఫముతోను 
కూడి భారముగలమలము పలుమారు వెడలుచుండును. శరీరము కృళశత నొందక 
యున్నను మిక్కిలి బలహీనము కల్లును. శరీరము బడలి పనులయం దలసళశెంది 
యుండును. ఇయ్యాది కఫమున జనించిన ల్ వాణీరోగము. 

ధి నన్ని పొతజుగ హణీలతణము Pa 
జ అన గి అల పృథ ౧ స తదిళ్ట అంజ మ ల 

తి దోషం నిర్షి శేదేన భ్ పషజవప్ 4 శ్రీదో మం నిర్టి శెదెనం, హాం వమా్యూమి "ఖీషజము, శే / 

త్రివోపసన్నిపాతమువే గల్లిన గృవాణీరోగమున వాతాది గ్రువాణులకు వేర్వే 
రుగ జెప్పబడిన లత్షణములన్నియు కల్లును. వాతాదులచే 'వేర్వేరుగ జనించినగహణుల 

యందు 'వేర్వేరుగ చెప్పబడిన నిదానము లన్నిటి చేత సన్నిపాత గృహాణి జనించును. 

MEE జఠరాగ్ని కాధథారమెన (గృవాణి యనునాడి వెడిననాడు దానికి 

సంబంధించిన జళరాస్నియు బొత్తుగ చెడును. కావున అగ్నిమాంద్యము అజీర్ణము 
మున్నగు వ్యాధులన్నియు |గృవాణీ భేదమున కల్టు నని యెరుంగునది* మరియు చికిత్సా 
ప్రసక్తి యీప్రకరణమున ననవసరమెనను క్లోకవూరణముననై “తేషాం వత్యూమి 

-భేషజమ్” అని చెవ్పబడెను.* 

అధ సంగృవా-ఘుటీయన్హ గ వాణీలత్షణములం రికా 

ఆ న్రకాజనమాలస్యం దౌర్బల్యం సదనం తథా, 

ద్రవం నీతం ఘనం స్నెగ్ధం సక టి వేదనం సకృత్ . 18 

ఆమం బహు సవై చ్చిల్యం సళ బ్దం మన్హ పెదనమ్, 

వతాన్హానాద్ద శాహాద్నా నిత్యం వావ్యుథ ముఖ్బుతి, 19 

దివా ప్రకోపో భవతి రాత్రౌ శ్వాన్సిం వ్ర కేచ్చస్కా 
దుర్విక్షైయా దుశ్చికిత్స్యా చిరకాలానుబన్ధిని, 20 

సా భవేదామవాలేన సజ్ఞ)వా గ్ర వాణీ మతా, 

స్వవతః పౌర్ళ (యో క్మూలం గ లజ్జలఘటీధ్వనిః, 21 

తం వద ని ఘటీయ స్తం అసాధ్యం గృవాణీగదమ్, రై 

* చరకమునందలి నిదాన శ్లోకములచే యోగ ంథ్గక ర సేకరించి వ్రాయుచు 
శ్లోక పాఠమును విడువక వ్రాసెను. 

సా 

తం 



గపహణీనిదడదానమ్ డి 
Uy 

(ద,వంబును, వీతంబును, నిబిడంజును, స్వింబును; ఆనుంసుళు, సీ చ్చిలంబునగు 

మలము నడుమునొప్పీతోగూడి స్వల్పమైన వేదనకల్సి వరిమాణమునకన్న సిక ముగ 

వతమున కొకసారియెనను, మానమున కొకసారియొనను, వదిదినముల కొకసారి మైనను; 

లేక ప్రతిదినమునందైనను _ వెడలును. ఈవ్యాధియందు గ్రైవులలో కాకలు పుట్టును, 

వనులయం దలనత కల్లును. బలహీనము కల్లును, జఠరాగ్ని మంజగించుము. ౫2వ స్బథి 

వ్యాధిస్వభావమునం బేసి వగలు (పృకోవమునొంది రాత్రి శంతన ఎనును. ఉయ్యాది 

అవక్వమెనవాతముచే గల్లును. ఇదియే నం్యవా వాణి. పనిని కనివెట్లుట ఇష్టము, 

చికిత్స చేయ ట మిగుల కష్టము, చాలా కాలమువరకును విడువక్త అనుసరించి బొటించు 

చుండును. 

మరియు మళుజుడు నిదురించునమయిెమున నిరు ప్రగ్యా ల నొప్పిగ, HGP) 

చున్న సీళ్లునిండిన కుండవతె గళబిళ మని శబ్బముతోగు-జి స డుబుబ్బరించి. :*౪౦ండదును, 

ఈవ్యాధి నుటీయం తగ వాణి యని చెవ్పంబడును: 

ఈ గవాణీ భేదములు. రెండును సన్నిపాత శేదమున  “శేరినవి, ౪ "వున వీనిని 
ప్ర, త్యేకముగ వరిగణనను జేయ లేదు. 

-ఇర్రె అసాధ్య గృవాణలత ణము (= 

దోషం సామం నిరావముం చ విద్యాద తాతిసోరవత్ , ఏం 
_ ర A hm ఓ లి జ్లైరసాధ్యో గ్ర వాణీవికారో మైన్కెరతీసారగదో న సిద్ధం , 

ర 

వృద్దస్యనూనం గ హాణవికారోఒహాత్యాతనూంనై విన గతేచ, రు టం ర or 
ఈ గృవాణీరోగమునందు దోషముల ఆమనిరానుల న ణములము అతిసారమునగు 

జెప్పినలకీ ణములబట్టియే యెణుంగునది. అతిసార వ్యాధికి అసాధ్భలగ ఆము లెని చెచ్స 
బడెనో అలక్షణములబట్టి మే గృవాణీరోగమ నం దసాధ్యళ్వమును. నిర్ణయించుసన, 
ఈవ్యాధి ముసలివారికి కల్లినచో శరీరమును బొత్తుగ చెరిచి పాణాంతకమగును. 8 పున 
చికిత్సకు ఆలవికొజాలదు. 

బాలే గ్రహణీ సాధ్యా యూని క్యా సమార భాం, 

వృచే త(సా యో న్షళరిదక ం ద్ద త్వసా థ్యా విజయా మతం థన _న్లరరిదము, 24 
వె జెప్పిన గృవాణీరోగము బాలురకు కల్లినయెడ నుఖసాధ్యమగును. యావన 

వంతులకు కల్లినచో కృచ్ళ సాధ్య మగుళు వయనువెన్సిన ముదునలులకు + లెజీని 
వ్రాణాంశక్నమె యసాధ్యమగును. ఇయ్యది ధన్వంతరిముళము. “ 

ఇతి శ్రీమాధవకరవిరచిలే మాధవనిదానే 
గ హాణీరోగనిడానం సమా వ్రమ్, 



గ్, అర్నోనిదానమ్ 

ఆర్మోరోగము ఆతి సార గహణుల బోలి య సానమార్లమునకు సంబంధించిన 

వ్యాధిగాన గ హణీనిదానమును జెప్పినవిదప అర్భోనిదానము జెవ్పబడును. 

= అ అర్మోరోగనంఖ్య థిఆా-- 

వృథగ్షో మైన్సమ న్మైశ్చ నోణితాత్సహజూని చ, 

అర్మాంసి షట్బ్ప)కా రాణి విద్యాద్దుదవళ త్ర, యు, 1 

వాళపి త్రకఫములలో  నొక్కొ_కదానిచేకను అన్నింటి చేతను రక్తమువేతను 
జనించుటు చేసియు, నహజంబును కలిసీ యరోోరోగము ఆరువిధములగును, (వాళేజము, 

పి శ్రజముు, కఫజము, సాన్ని పాతకము, రక్షజము సహజము నని యర్శోరోగము ఆరు 

'తెరంగు లగు ననుట) ఇయ్యవి గుదస్థానమునందలి మూడువళులలో జనించును, 

మరియు న్నుశ్కుతమున “అర్మన్సు దృశ్య శే రూపం యదడావె దోష 

యోర్ల పయో, నంసర్లం తం విజాసనయాత్సంసర్షష్షడ్విధస తః (ను. ని. అ. ౨) 

ఆని ద్వంద్వ జార్శస్సుల జూపియున్నా రు. అర్మస్సులయందు శండేసిదోషముల. లతశ్షణ 

ములు దేనియందు _కానవచ్చునో యాశండేసిదోషములనే నయ్యది జనించె నని 

యొరుంగునది. అట్టి సంనర్హమున జనించిన యర్శన్ఫులు ఆరువిధములు. అయ్యవి:-- 

వాతపి త్రములు, వాతకఫములు వాతరక్తనులు, పిత్తకఫములు, పి_త్తరక్షములుు కఫర క్ష 

ములు నను సంసర్లమునం జేసీ యారువిధములం- 

ఆయ్యావి +శంచేసిపోషముల లక్షణములబట్టియే నిర్భ యింవదగుగాన (వకృశత 

మున వేరుగ జెప్పబడవు. మరియు వాతపీ త్రకఫములు మూడుదోషము లనియీ ఆయు 

'శ్వేదసిద్ధాంతము. అయినను రృక్షమునకోగూడ దోషమునకు జెప్పిన “దూషయ సన్తి 
ఛాతూనితి దోషాకి” అను వ్యుక్చఆర్తిచేక వాతాదులబోలె రృక్తముగూడ తక్కిన 

ధాతువుల బెరచునుగాన దోమసంజ్ఞ యౌాగికముగ సిద్ధించును. ఆయ్యది _ప్రాయికముగ 

పి త్రమునకు సమానలమీణము కావున వానిలతుణములు ఆయా వ్యాధి పృకరణమున 

ద్ర ల్యేకముగ జెవ్వట లేదు. అ రోోరో"గమునమా త్రము రక్తజ అర్శన్బులతుణములు 

తక్కిన వానికన్న విలమీణముగ నుండుటం జేసి ప్ర త్యేకముగ జెన్పబడెనని యెరుంగునది.* 

* ర క్రముసూడ దోపముగా న్నుశుతుడు గృహించెను, రకము న్వయందూష 

క్రముకాక వా తాడిదున్దమైన యికరథాతువులను చెరదుటచే దోవనంజ్ఞ దీనికి చెల్ల దని 

చరకాదులమతము. 
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“వళి తృయే” అనుచోట గుదస్థానమున నుందు వళిత్సయ మని యుస్థము. టఅయ్యుని 

చమ జ్ వివి రస్ ఇ కే శై 4 
ప్రువాహిణి, విసర్జని, నంవరణి యని మూడు, మలమును ఖల నము చు ల సో ళం 

'వెడలించునది వ్రవాహిణి. మలమును వెలికి ద్రోోయునది విసర్దని, విస్టు చినసదబ 

గుదమును మూయునది సంవరణి ఇవి గుదమున కవయవములే “పె జైన ౪0౪ 

వనులకు జేయును. ముడుతల బోలె నుండును, రవిషయెము ను శు త "చార్యుని ఎ 

నవి స్తరముగ నిరూపితము. 

“అరివత్ ప్రాణా శ్రుణతాలి ఇరి = అర్మకి” శోటను వ్యుశచ్స త్తి భణ శ తొృష్పును 

బోలి ప్రాణముల హీింసీంచునది యర్శ స్పని యక్వర్థ్గముగ. జెప్పణడును సీని ఉగ 
ప్రాణాపాయకరమెనది యర్శ సని తేలినది. 

-ఇకుర్రి అర్మన్సమ్వా క్షి ధిక 

వ జో వ. Cen YY ye Wa Pm దోమా స్థ పజ్వాంసమేదాంనీ సన్నూ మ్య వివిధాకృతః ) 
J గగ గదా en టి వమూాంసాజ్కు రానపాచా కుర్వ_న్ష్వ ర్నాంనీ (TPE WA, య 

వాతేపిత్తకఫర్నక్తములు ననుదోషనులు త్వక్కు; మాంసము 'మదిస్క్సులను 
దూవ్యములను మూటిని చెరిచి నానావిధములగు నా౭*రములు గల ఫాంటు 
మొలకలను గుదము మున్న గునగ్లలములయందు కనించుకు. అయినవి గర్భ లని యి గా భి "ల 
చెప్పవగును. 

0 వా తార్మోనిచానము లి 

కయాయకటుతికాని రూతశీతలఘూని చ, 
చమితొల్బాళనం తత్హ్యం మద్యం మెథున నేనన, ఫి 

లజ నం బేశకాలా చ శీతా వ్యాయామకర చ యు శ? న్టొక్రో వా తాతవస్సర్శో చాతురాగా"క్నసాం మత్తః, fh 
వగరు, చేదు కారము శమూడిటిలో gl న నొకరరముగం చవ్యమును 

భుజించుట, జిడ్డులేక రూఊంబుళ్కు శీతంబును లాభువగ ఆము గలవు నప vn} 
ములను భుజించుట, తాను నియళముగ భుజించు వగిమిలి! నుళ్యనముగ గుజించుటీ 
తీళ్ట పదార్థములను మద్యమును ఉఊవయోగించుట, అధికముగ సంభోగము ఒయుట్క 
లంకణముండుట, శీతగుణము ఖై న ఆనూపాొది'టేశములయందును, హీంమంతాణకి "అము నందును సంచారము మున్నగు వనులవేయుట, దుకఖవడుట, జీవాకకి శ మును 
జేయుట, గాలి యుండ విశేవముగ తగులుటు  ఈకారణములవేత వాళ్లను పక్కని (ప్రకోపించి వెచెస్పినరీతిగ త్వజ్థాంన మేదన' కు చెరిచి యుర్శక్సులను (దూంసాం 
కురములను క ల్రించును, అయ్య్యివి వాతార్శస్ఫు అని పెదవృబడు= 

ష్ స rt, ణో mre +  పోదరాదిగణములో జేర్చుటవీళ వర్ణ లోపాదులు కలిగ నని మురుగన లేను. 
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కి పిత్రార్మోనిదానము de 

కట్వన్లులవణో ష్టాని వ్యాయామా గ్న్యాతపప,భాః; 
దేశ కాలావశిశిరా తోధో మద్యమసూయనమ్, న్ 
విదాహి తీక్షముపం చ సర్పం పానాన్న ఛేషజమ్, 

౯9 ae) 

పితోల్బణానాం విజేయః వకోచే హీతురర్శసామ్, 6 కాం రో లీ 

కారము పులుపు, ఉవ్వు అను రసములుకల పదార్థముల భుజించుట, 

గుణవీర్యముల చేతను, స్పర్శము చేతను ఉప్టంబులై న బదార్థముల ఘజించుట్కు అధిక 

ముగ చేవాపర్మిశ మము జేయుట, అన్నియొక్కయు ఎండయొక్కయు కాంతిని 
(నెగను) నిరంతరము? సేవించుట్క ఉప్ప ప్ర, ధాన్నమెన జాంగలప్ర, చేశమునందును, 

'క*ోలమునందును సంచరించుట, మనః పృజ్యలనరూపమెన క్రోధము కల్లుట, మద్యమును 

పొనముజేయుట్క ఒరులనంవద చూచి మనన్చున 'ఖేదవడుట, నోటమంటబుట్టించునవియు, 

తీష్టగుణము గలవియు, గుణవీర్యముల వే నుష్పంబులును నగు అన్న పానములను శవ 

ధములను నిరంతరముగ నువయోగించుటు ఈకారణములచేళ పీత్తము మిక్కిలి ప్రకోపము 

నంది గుదాదిస్థానములయందు మాంసాంకోరముల బుట్టించును- ఇది ఏ తారోోరో నము, 

మధురన్ని గ్గశీ తాని లవణాన్లుగురూణ చ, 

అవ్యాయామో దివాస్వవ్నః శయా్యాసనసు సుఖే రతిః, 7 

ప్రాగ్వాత నె నేవా రీతౌ చ చేశకాలావచి_న్ల ననమ్, 

ఇ పషికాణాం సముడిషం వత్క_తారణమర్శసామ్. తి 
2 ధిటె 

మధురరసముకలపదార్థములశు, జిడ్డు అధికముగలవదార్థములను, రనగుణ వీర్య 

స్పర్శములచే సీతములగువదార్థ ములను, లవణరసముకలవదార్థ ములను, పులుపు గలవదార్థ 

ములను, చాలా కాలమునకో జీర్ణి ౦చు స్టభావముకల పదార్థములను విశేషముగ నల చాటు 

వేసి భుజించుట బేహపర్శిశ్సమమును. బొత్తుగ జేయకుండుట, పగటిపూట కారణము 

లేకయ్ వెశేషముగ నిదురించుట,  వరుండియుండుటయందును కూరొనియుండుటయం 

దును సుఖము నఖిలషించి నిర్వ్యాపారముగ నుండుట, తూర్పుదిక్కు_నవచ్చు గాలిని విశేష 
ముగ సేవించుట, శీతంబులగు అనూవదేశమునను హౌమంతాది కాలమునందును వికేవ. 

ముగ సంచరించుట్క, మనోవ్యాపారమును బొత్తుగ మానియుండుట, ఇవి యన్నియు 
కఫమును ప్రకోపింవం జేసీ యర్శస్ఫుల గల్లించును, ఇది కఫజార్భోరోగము. 
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_అ౦ ద్వంద్వజ సన్ని పాఠ జార్యోనిదానము లి 

హేతులక్షణసంసన్రాదిష ద్యాద్ద ఏన్షోల్బణాని చ, 

సర్వో "హాతున్తిదోషాణాం సవాజై రుణం సమమ్ు, {) 

వాతాదివోషములచే వెర్వేరుగ జనించిన అరోోరోగములకు (వ, ల్యేకముగ 

జెప్పిన శెండింటి కారణములచే జనించి యారెండింటి లధ్షణములతో గు డయ న్న్న 
మ, న్ ఖ్ అజాన్ న యెడ నయ్యవి ద్వన్ల పజార్శన్సు లనియు, త్రిదోషములకు 'జేసున మూడు లన్నిటీ చీ 

గల్లి వాని లక్షణము లన్నియు గల్లియుండు చెడ సన్ని పాఠ జూర్శన్ఫు లనియు *కెరురిగు 

నది, మరియు సన్ని పా తార్శస్సుకుకల లత్షణములే నవాజార్శన్సుకును కల్లి యుండును 

తల్లిదం డు,లకు అర్మ(ోరోగము కల్లియున్న చో నటిివారికి బని చింవాగికి పుట క mM \ గా | 
తోచే యర్శ్నోరోగముగూడ ననుసరించియుండును. ఆయ్యది నహూజార్న్నీ ర మని 
శెప్పంబడును. _ దీనిలక్ష ణములు న్ను శు, తాబార్యుని'చే నిత్రెరంగున పెద్చ-బడీనని:-- 
కళ ఖో “చ జి జ్ త కాట, a దుర్దర్శనాని వరుషాణి పాద్దాని దారుణా నరు భోని; 'తేరున యతః కళ చాల్చసు!! 

జ టో ॥ ఖీ సిరాసంతతగాత్రః అల్ప పృజ్ఞః శీణరేతాః తొమన్వర) కోధనోఒల్పూగ్ని!, ర్జు! Jr 

శిరో౭కీ శ వణరోగచాకొ, సత శమం కృకాజనాటోవవ్భావ?గు*వ ఆ పొర చక 
అన ల జో శ st go bas =" - 
(పృభ్ళ తిభిః పీడ్య తే.” (ను. ని, ఆఅ, ౨). పుట్టుక తోగ-డ బుట్టిన యురి! yy గనునిండు 

గుదాంకురములు కంటి కగవడక మిక్కలి కఠినము లె (గ %రములును ల'వలిగమళి న ముఖ గూ m౫ 

ములుళు క్రల్లినవియై యుండును. అట్టి గుదాంకురముల బే నునదృవమునంది. 1 (న 
మిక్కిలి కృశతనందును- మిక్కిలి స్వల్పముగ నావ!రమును భుణించును. శగీరము 
కృళించుటం జేసీ సన్ననినరములవే వ్యాసీంచిన శరీరము కచ్చియుండు క. క్షనము కోసుం 
శేతన్సు నళించుళు. కంఠస్వరము మారి మాట్లాడ శ_కిలేకుండును.._ 0 రణము లేకయే 
కోవ మలతిశయిం చును. జఠరాగ్ని స్వల్పమగును. నాసారంధ్ధ్రములయందును, శిరన్సు 
నందును, కన్ను లయందుశు, చెష్టలయందును రోగములు గల్లు ను. ఎల పునుగు || ఒనవుకుర 

in | 
చుచు కడుపులో గుడగుడయనశు శబ్దముక ల్లి యుబ్బరించి రొము ఇమన్ మరచ! 
ముచే బీడించబనును. ఇంకను నణేకోవ'ద్రవముల'వే బొధింవబడుచు ఇమటడాను. 

నా! 

“మాయు నీసవాజార్మోరోగమున గుదాంకురములు కొన్ని గమయచులయం౧డు 
మిక్కిలి సూశీములుగను, ఓకనమయమున గొప్పగను, కొన్ని దీర ముగ, కన్ను 

ఖు (హ్మస్వములుగను, కొన్ని గుండ్ర, ములుగను, కొన్ని వివమము గను, కొన్ని “HS 

వృక్షములుగను, కొన్ని “వెల్సి ప్రక్క వష్కెిములుగను, కొన్ని నినిడముణుగకు చానారూన 
ముల అయాదోవమునకో చెప్పీనరంగులు క న్లియుండు నని జర కాబార్యుణు నీకేళిం చిని, 

దె 
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(0 వాతార్మోలక్షణము అయా 

గుదాజ్కు రా బహ్ననిలాశ్శుపా-క్సిమిచి మానిష తాః, 

న్లూనాశ్నా్య వారుణా_స్తబ్దా విశదాః పరుపూః ఖరాః, 10 
9 ర్ ఆ ౦ మిథో విసదృశా వ్యక్తా నషా విస్ఫుటి తాననాకి 

బిమ్బాకర్దూారకర్క-న్థుకా ర్పాగఫలసన్ని భః, శే 

శేచిత్స_దమ్బవు ప్పాభాః శేచిత్సిద్ధార్థకోపమాః, 
శరఃపార్శా సంసకటూ్య్యూరువజ్ఞ హఆాద్యధికవ్య థాః, 12 

శ, వథూడ్రారవిష్టమృహృద్ద )హోరో చక పృదాః, 

కాసళ్వానాగ్ని వై పమ్యుకర్ణనాద భ్రమానహోః, 13 

శె రారో గథితం సోకం సశబం సవ చాహికమ్, 
a జ o \ జాం (ల) లీ 

రు కనవిచ్చానుగ తం విబద్ధముప వేశ్య తే, 14 

కృష్ణ త్వబ్న ఖవిణూ త్ర నెత్రవ కశ్చ జాయతే, 

గుల్మన్ల్ హోద రాష్టీలాసమ్మవ_స్టత వవచ, 15 

వాతము (పృకోకించుటచే గల్లిన యర్మోోరోగమునందు గుదాంకురములు ద,వము 
©) 

లేక యొండి చిమచిము యని దురద కలిగి చాొడినవియు, శ్యామలవర్గ ంబులును, అరుణ 

వర్హృంబులునై యుండును. మరియు నవి యొండొంట గలియక కొన్ని (క్రిందికిని కొన్ని 

వెకిని వ్యాపించి పుల్ల్ణలవలె స్తుఖిఎచి; 'బేశాకువలె కరుకు కలిగియుండును. కఠినము'లె 

మయొకటివలె నింకొకటి యుండక భిన్నరూపములై విల్ణువలె వృక్షములును, దర్భలకొనల 

వలె వాడియైన కొనలు కన్లినవియు, కొనలయందు చిట్టినవియు.నై యుండును. వానిలో 

కొన్ని దొండపండువంటి యాకారము కల్లి యొజ్జ్ఞ నై యుండును. కొన్ని ఖర్జూరపు 

పండ్లబోలియు, కొన్ని శేగువండ్లవలె గుండృముగను, కొన్ని (ప్ర త్తికాయలవలె నిడుపు 

గను, కొన్ని కడవపున్వులబో లె రక్తవర్శంబులుగను, కొన్ని యావగింజలబో లె సన్న 

వియువై యుండును ఆట్రి గుదాఎంకురములవేత కలయందును, ఇరు పృక్కలయందును, 

మూపులయందుశు, నడుమునందును, తొడలయందును, గజ్జలు మున్నగు నవయవవి*శేవ. 

ములయందును మిక్కిలి తీవ, మైననొప్పి మొదలగు బాధలు కల్లును, తుమ్మాలును, 

తృేవులును అధికముగ వెడలును. మలము బంధింవపబడును. రొమున వటినట్లు నొప్పి 

కల్లును. ఆరోచకము, దగ్గ, శ్వాసము కల్లును. జఠరాగ్ని యొకవ్వుకు మిక్కిలి తీవృం 
బును మని యొకవ్వుడు మంఎడంబు నై విషమముగ ను-డును, చెవులయఐదు కారణము 

లేకయే ధ్వని పుట్రును. చకృమ్నుపై నుస్న వానివలె నొడలు తిరుగునట్టుండును. అట్టి 



అర్మోనిడదానమ్ 95 

బాధలతోగూడిన మనుజునకు గుడగుడ యకశబ్దముతో గూడి కఠినం బై బంకగోగూచడి 

మిక్కిలి బొధకట్ర కొంచెముగ మలప్రవరి రియగును, అఆవలుబుకు మిక్కలి ఇగ "ల కాల్ 

ముగ ముక్కి_నప్పుడు నురుగుతోగూడి కొంచెము. వెడలును. మ రియ. నాటే! 

చర్మము నోట్ల మలము మూ త్రము నేత్రములు ముఖము ఇవియన్నియు నిల్హ గనుండును. 

ఇట్టి యర్మోరోగము చేత గ లము, ఫ్లీవఇివృద్ధి ఉదరము, అగ్నీల యశు సంకర కము 

ఇవియన్ని యు కల్లును. 

0 ప తార(ోలక్షణము లి 

వితో త్తరా నీలముఖా ర కృఏతొాఒ నిత ప్రభ 8, 

తన్వస, గ్రా, సావిణో వి సౌ, సనవో మృదవళ్ళ QP 1h 

కరప చ్చమకృష్ణజ్ఞల కాన, క్ర్రసన్ని భౌ 

దాహపాకజ్వర న్వేదతృల్లూ ర్సారు చివరాపహా దిగి, 1? 

సోషూణో దవనీలోప్లవీతరకామవర్చనసః, 
శీ Ww) రా వి 

యవమథ్యా వారిత్పితహోరి ద్రత్వబ్న ఖావయ 8, 18 

పిత్త ప్రకోపమున జనించిన యర్భోరోగమునందు గుదాంకురముణు నల్లని కొనలు 

గల్లి రక్రవర్హ ంబులును పీతవర్గ ంబులును నల్ల ని కాంతికచ్షినవియు శై యుందును. కొం వము 

కొంచెముగ రక్తమును సృవించును, దుర్తంధము కల్లి మిక్కిలి నన్నకి ము తేగా 

నడలియుండును, _ చిలుకనాలుకను యిక్ళ త్తను దూంనఖండమును 'జెలగసటిని బోలి 

యుండును. అట్టి యంకురములు భార మె మెనమంటల్ోగు *డి వుండగును. పొగ లీగయిచు 

దృవంబు సన్లవ ర్థంబును ఊస్త్రంబును క్ష పీతవర్ణ ంటును "లేక ర క్రివర్ణ ౧బును కై రసము 

గాని మలము వెడలును. మరియు గచాంకురములు యవలబోగిన మధ్యభొగము ల్ 

యుుడుశు. చర 0బును గోళ్లును మున్నగునవి వచ్చన్షిరంగనను ఆకుపచ్చని వగంట్రని 
లీ య అలలా ty కా 

కల్టియు౨డును. 

ద కఫజారోో ఇల ణము ఖా 

శేప్లోల గె మహామూలా ఘనా వంస్షమజని న్ క 

ఉత్సన్నో పచికన్నీ గ్గ స్త స్తబ్ణన్భ _త్రేగుగునీ ర 19 

పిచ్చిలా స మితొళ్ల ఎః క్వ ఖా కిస్స My Vy ug, 

కరీరపన సాస్థాభాః తథా గో స్తనసన్ని భాః, 20) 

వజ్ఞ ణానాహినః పాయువ_స్తనాభఖివికర్షి ౪9, 

సెశారుచిపీనసాః, ల్లి] 
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మేహకృచ్చ శిరో జాడ్యశిశిరజ్వర కారిణ, 

త బ్యాగ్ని మార్లవచ ర్ల రామ ప్రా యవికారదాః, 22 

వసాభసకపఫ (ప్రాజ్యవురిపాస్ప వృవాహికాః 
ఆగ 9 0 న సృవన్తి న భిద్వ స్తే పాజ్డుస్ని గ్గత్వ గాదయః, 98 

కఫ ప్రకోవముజే జనించిన యర్శస్సునందు మాంసపు మొలకలు మిగుల లోతున 
నాటికొనిన మొదళ్టుకల్లి తెల్పనిరంగుతో సాడి స్వల్పమెన బాధకల్లి దట్టముగ నుండును. 

౧౧ ౧ య ఎ ౧ అ 

మిక్కిలి పొడువుకల్లి న్థూలములై స్నీగ్గంబుగ (ిడ్డుకల్లి గుండ్రములై "మేకులవలె 

_స్పంఫించి యుండును. జిగటకలి నిశ్చలములే మణులవలె నిగనిగలాడుచు (ప్రబలమె 

జిలగల్లి చేత తాకిన సుఖముగ నుండును. అందు కొన్ని వెదురుమోవులబో ల కోమ 

లంబులును కొన్ని వనసవిత్తులబో లె నునుపుక బ్రియు, కొన్ని (దాతవండ్లవలె గుండ్ర,౮ 

బులంని యుండుకుః ఈ వ్యాధియందు గ జ్జలలో నుబ్బియుండును, గుదస్థానమునందును 

పా త్రికడుపునను, బొడ్డుదగ్గరను లాగివట్టినట్టులు బాధ కలుగును. శ్వాసము, దగ్గు; రీక్ష 

రింతలు, నోట జొల్లుకారుట, అరోచకము, వడినెము, ప్ర మేవాము, మూ త్రృకృచ ము, 

శిరోభారము, చలిజ్వరము, శఈరోగము లుషృదృవరూవములుగ జనించును. వీర్య పాటవము 

చెడి నపుంసకత్వము కల్లును. జఠరాగ్ని బలహీనముగును. వాంలియగును. అజీర్ణము 

(వ, ధానముగ గల వ్యాధులు కల్లును. కఫముతో గూడి మాంనపు కొవుషనకు సమాన్నమెన 

మలము. విశేషముగ వెడలును. వ యతిసారవ్రకరణమున వివరింపబడిన (ప్రవాహిక 

యు వ్యాధి కల్లును. పెజెస్పిన లక్షణములతో గూడినయంకురములు వగులవు. అందుండి 

రకము |సృవించదు. మలము, మూత్రము, కన్నులు, చర్మము) గోళ్లు, ముఖము మున్నగు 

నవి పొండువర్జ ంబులును స్నిస్ధంబులు చై యుండును. 

యాట సాన్ని పాతి కారోలత్షణము ధరణ 

అ యా. అల సరె స్ప ర్వాత కాన్యావార్లతుణై స్పవాజాని చ 

శ్రి దోషములు సమకాలమున ప్రకోపించి కట్టిన యర్మోనగోగమున త్రిదోవ. 

ములకును వేర్వేరుగ జెప్పిన లత్షణములన్నియు గల్లియుండును. నపహజార్యోరోగమున 

కాడ త్రిదోవలకణములు క బ్రియుండును. 

రె రకారోలక్షణము రికా 

రకోల్పణాఃగుదే కీలాః పితాకృతిసమని( తాః, 24 
Er = 

కం గ అల వటప్రరోహసదృ శః గుజ్ణావి దు మసన్నిభ ౫, 

వష్టముప్త వ,ఎడి తః, ట్ర 'లేఒత్యర్థం దుష్ట్రముష్లం చ గాఢవిట్కప్రఎ 
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నవని ని సహసా రక్తం కస్య చాబఒతి వవృ_ల్సె తితు, 

ఛేకాభః పీడ్య తే దుఃఖై ఖైః శోణితమయసన్భు.వై కి, 96 

హీనవర్ల బలో త్పాహో హతెౌెజాః కలుషేన్ది యః, 

నిట్ళా సవం కఠినం రూకుం అధోవాయుర్న వర్తతే, 27 
రక్తము (ప్రకోపించుటచే గల్లిన యర్మోరోగమున గుదస్థానమునందలి యంగుర 

ములు పిత్తమున జనించినవానికి జెప్పినలతకాములు కల్షియుండుకు, మణీయయు బుగ్గి చిగు 

శ్లనుబోలి కొన్నియు, వవడములను గురిగింజలశుబోలి కొన్నియు నుండును, ములను 

ద్ర వములేక కఠినమె వెడలుటంజేసి దానియొరివీడి చే మిక్కిలి దుస్తంబును ఉఊవ్భంబు కి న 

రక్తము శీఘ్ర) ముగ 'వెడలును. అట్టిర క్ష మధికముగ వెడలుటవలన భరీరమునం? లి ర క్ల్షము 

నశించి యొడ లెల్ల కృళించి ర కతుయమున గం నానావిధ బెధల'న వీడిందబడీ శరీర 

వర్షము, బలము, ఉఊత్సావాముం జెడి ప్రాణమునకు ముఖ్యాధారమగు నోజున్సు నళించి 

వ్యాకులములగు నింది యములు సొటవంబు వెడి వరా కొాలమునుఎదలి కహృవలి కకత 
శ్ వ 

నొంది, పచ్చనిశరీరముకలవాడై చొధవడును. శ్యామవర్ష ంబుకు, శగినంబుకు, రూతం 

బును నగు మలమును నిసర్జించును. అపాన వాఠము బై టవెడలక మలము మిగుల గస్రము చే 

వెడలును. 

“అం దోహినుబంధమున కల్లిన రక్తార్మోలకొ ణము Di 

తను చారుణవర్లం చ ఫేనిలం చాస్ఫగర్శసాము, 

కట్యూరుగుదశకాలం చ చౌర్చల్యం యది చాధికము, లం 

తృ త్రానుబనో వాతస్య “హాతుర్యది చ రూయణాషు, 

నిధైలం శ్వేతకీతం చ విట్సిషగ్డం గురు శీతల. 29 

యద్యర్శనాం ఘనం చాస్ఫ క్ర క్షస్తుముక్చాట్లు పిచ్చి ద్భిలను, 

గుదం సపిచ్చం (స్తీ సీమితేం గురు న్నీ గం చ కారణమ్, 
శెషానుబన్లో విజ్లియః తత్ర రశ్తార్యసాం బుధు $, 30 

బాతము వ్ర ంచిన ర_క్షమునంగలిసీ జనిం చిన యర్శ్మోరోగమున ఆరుణ సర్శం 
బును నురుగుతో సాడినదియు నగు రకము న్వల్పముగ విడలుకు, నడుమునందును, 
తొడలయందుశు, గుదస్థానమునందుకు నొప్పీకల్లుశు. మిక్కిలి బలకీన నుగును, 
ఇయ్యది మిక్కిలి రూత్షంబులగు వహార్థముల మ్బిం చుట.) జేసీ (ప్రణవి ఎ౦దిన వాతము | 
గల్లంను. 

మాధవ... 7 
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గురువదార్థములను స్నిగ్గవదార్థములను భుజించుటచే కఫము ప్రకపితమె 
ర కృముతోగాడి యర్మోరోనమును కల్లించును. ఇందు కఫము అనుబంధంబును ర_క్టము 

(పృభానంబు నగును. ఈవ్యాథియందు “తెలుప్రతోసాడిన వ పచ్చనిరంగుగల్లి స్నీగ్గంబును, 

మిక్కి-లి బరువు కల్లినదియు, చల్ల శైనదియు నగు మలము బంధము లేక వెడలును, 
రక్తము చిక్క_నై తీగవలె బందనకల్లి పాండువర్హంబును విచ్చిలంబువై ్ర్యవించును. 
గుదస్థానమున జిగటగల్లి గుడ్డచే గప్పినట్లు మొద్దు బారియుండంకు. ఇచట ర క్షమునకును 
వి త్రమునకును లమణములు 'నొక్కటిగ నుండును. కావున పిత్తానుబంధ రక్తార్శస్సునకు 

బ్ర, త్యేకముగ లక్షణము చవ్పబడద యె. 

ఇధి అర్నోరోగఫప్రూర్వరావములు తా 

నిష్ట మ్మోఒన్న స్య దౌర్బల్యం కుమెరాటోన వవ వ, 

'కార్మ్యముడ్రార బాహుళ్యం నకి కీ సాదోఒల్పవిట్క తా, వ] 

గ గ్రహణీదోషపాజ్జ్య స్తేరాళజ్కా చోదరస్య చ 

వూర్షరూ పాణి నిర్జష్టాన్యర్శసామభివృద్ధ యే, లై 

భుజీింవబడిన' యాహారపచార్థము వాతముచే నడ్డగింవబడియుండుట, బలహీనము, 

కడుపులో గుడగుడ యనుశబ్దముతో గూడి యుబ్బుట, శరీరము మిక్కిలి కృళించుట, 

త్రేనుపు లధొకముగ వెడలుట్క తొడలు విరిసినట్లు నొచ్చుట్క మలము కొంచెము 

'వెడలుట, గవాణి యకనాళము చెడియుండుట, పాండురోగంబును, ఊదరరోగంబును 

కల్లుచేమో యని సంచేవాము జనించుట ఇవియన్నియుశు అర్భోరోగము జనించుటక 

మున్ను కల్లు ఫూర్వరూవములం. 

౨0 అర్ రోగ ప్రాబల్య కారణము ఏక 

పాకం మారుతః పి త్తం కఫో గుదవలిత్ర యమ్, 

సర్గ వవ వ్ర కుస్య న్ గుదజానాం సముద్భ వే, నే 

తస్తాద ర్నాంసీ దుగిఖాని బవాుఎవ్యాధిక రాణ్ చ 

pra సో ఆ § జరి సర్వ దెహోవతావిని ప్రాయః కృచ్చ్రతమాని చ, 94 

ప్రాణాది భేదములచే నె దువిధములైన వాతంబును, ఆలోచశకాదిఛేదములచే 

నె దుతెరంగులగు పి శ్రంబుశుు అవలంబకాది భేదముల చే నైదునిధము లైనకఫంబును; 

మిథ్యాహారాదులవే 'ప్రకోవమునంది తమళ ముస్థానముల విడిచి గుదస్థానమునందలి 

వల్షిక్రయమున జేరి గుదాంకురముల గల్లించును. కావున నర్యోరోగము మిక్కిలి 

కష్ట్రముశు కల్పిం చునదియు, వలు డెరంగు లైన యితర వ్యాధులను గల్లిం చునదియు 
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నగును, -చేవామునందంతట వ్యావీంచిన (తి, దోషముల ప్రకోవమునం బేసియే దేహమును 

విశేషముగ తపింపజేయును. మిక్కిలి కష్టసాధ్యములు నగును- 

అ సుఖసాధ్యార్య్శోలమణము లా 

బావ్యోయా న్హు వళౌ జాతా న్యేకదోహాల్బణాని చ 

అశ్మాంని సుఖనాథ్యాని న చిరోత్పతితాని చ, ఏం 

గుదస్థానమున నుండు మూడువళులలో వెల్లి పృక్క_నుండు వళియందు జనించిన 

యర్శన్సును త్మిదోవమములలో నొక్క_దోపముమ్మాత్రము వృకోవించుటదే. గశ్లిన 

యర్శస్సును, న్టల్స కాలమున  జనించిగ యర్మన్సుకు నుఖముగ  సొధించందగి 

యుండునుః 

రి కృచ్చ)సాధ్యార్మ(ోలక ణము థయా- 

ద్యన్ద (జాని ద్వితీయాయాం వలౌ యాన్యా 4, కాని చ, 

కృచ్చ)సా థ్యాని తాన్యావాుః పరిసంవచ్స్చ రాణి చ, 36 

శెం'డేసిదోషములసంనర్హ మున జనించినవియు, 'రుడవనసళియందు వుట్రినవియు, 

సంవత్సరకాలమునకు మునుపు జనిఎచినవియు కృచ్చు) (కప) సాధ్యము లగుళు. 

తరి అసాభ్యార్శోలమణము 3 

సహాజాని త్రీదోహాణి యాని చాభ్య న్హరాం వళిటు, 

జాయ నే. రాంసీ సం శ, త్య తాన్యసా థాని నిస్గ'కేగ్ . 37 

మె జెప్పిన యర్శోరోనములలో పుట్టుకతోగూడ చీజడోవమునం గలిగిన యర్శ 
స్సులును త్రిదోపనన్నిపాతమున జనిం చినదియు, లో వృక్కంనుండు మూడనవళిలా* 
జనిం చినవియు నసాధ్యములు. 

ఇచ్చట నీవిశేషమును చెరుంగునది:_ బొన్యా ప్రజేకమున నున్న వళి న్యాళ 
యించి వాతాదులలో నొక్క_దోషము (వకోపీంచుట చే గబ్లినయర్శన్ను నుఖ సాధ్యము. 
ఆవళియంచే దోషద్వయ ప్రకోవమున జనించిన యర్శన్సు కృచ్భ) సొధ్యము, అగుట 
త్రిదోష పృకోపమున జనించినది యావ్యము. ిండవవళి నళ యుంచి వోతొదులలగ' * 
నొక్క_దోవమున జనించినను కృచ సాధ్యము. అచ్చోటళీ. జబోషచ్వ్యయ ప్రక ోభమున 
జనిఎ-చినది యసాధ్యము. మూడవవళి న్యాశ్ళయింది వా తొదులకే నొష్కడోవమున 
జనించినను యావ్యం బగును. ద్విదోష (పృగోవము' దీళకు గగన ప్రక ము చేతను 
మూ డవవళి న్నాక్తొయించి జనించిన యర్శన్సు అసాధ్యము, ఇట్రి నిబంధనను టవ నుల 
యొక్కయు స్థలముయొక్క్ట యు బలాబలమునుబట్లి యుర్చడుము, 
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0 యాస్యార్మోలక్షణము అతా 

శేమత్యాదాయుపస్తాని చతుష్పాదసమన్వి తే, 
యావ్య స్థ దీపష్తకాయాగ్నోః పత్వాఖ్యేయాన్యతోఒన్య థా, 

రోగికి అయువుండుటచే జఠరాగ్ని వెడక సమస్థితి జ్వలించుచుండి సడై రద్యు 

డును మం చియాప.ధములును, చక్కగ నువచారముల జేయు పరిచారకులును, బలిష్టుడగు 

రోగియుం నున్నచో చె జెప్పబడిన యసాధ్యలక్షు ణములు కల యర్శస్ఫులును యావ్యము 

లగును. అటుగాక రోగికి జఠరాగ్నిమందగించి వైద్యుడు మున్నగు సహాయనంప త్తి 

"లేకండునెడ (పృత్యాక్యేయము. (చికిత్స చేయదగ దనుటు) 

ఇచ్చట నీనిర్ణయము నెజుంగునది:--- రోగములన్నియు సాధ్యము లనియు, 

అసాధ్యము లనియు శెండు తెరంగులు. అందు సాధ్యములు స్వల్ప చికిత్స చే సాధించ 

దగినవి సుఖసాధ్యము లనియు, పూనికతో చికిత్స జేసి కష్టముచే సాధింవదగినవి కృచ sy 

సాధ్యము లనియు శెండు తెరంగులు, అసాధ్యములు ఆయు్మేష ముండునంతవరకును 

వెద్యాది సంవ త్తియుండుట చే కాలము గడువగలవి యావ్యములు, ఆయు్మేోవంబును 

వెద్యాది చతుష్టయసంవత్తియు లేనినాడు అపాయము గల్లించునది ప్రత్యాఖ్యయ 

మనియు రెండు తెరంగులు. 

ఇం ఆస ద్ర వపెేేషములచే నసాధ్యత్వము ధ్రితా- 

హన్సే పాదే ముఖే నాఖ్యాం గుదే వృవణయో_స్తథా, 

నోథో వృాత్చార్శ చూలు యస్యాసాధో్యఒర్శసోహి సః, 89 

అరో్ఫీరోగము కల్లినవానికి వాస్తములయందును పొదములయందును; ముఖము 

మెనను, నాఫిగ్టానమునందును, గుదస్థానమునందును, వృషణములయందుశు వాఫుశట్లి, 

వాదయమునందును ఇరు ప్రక్క_లయందును నొప్పికల్లిన యెడ నారోగికి చికికృ చేయం 

జనదు* (అసాధ్యమగు నని భావము, 

హృత్చార్శ ష్షకాలం సమోహః ఛర్జి రజ్ర్ప్య రు (రః, 

తృహ్లా గుదస్య పాకశ్చ నిహన్యుర్దువజాతురమ్. 10 

తృష్ల్ణారో చకళూలా_ర్తం ఆఅతివ్రసు,తనో ణితమే, 
నో థాతిసారసంయు క్షం అర్భాంసి క్ష్షవయ న్పి ఘా 4] 

వాదయమునందుకు  ఇరుపృక్క_లయందుకు నొప్పి కల్లి, మూర్హ్భృయు, 

వాంతియు  శరీరమునంచెల్ల నొప్పియు, జ్వరుబును;, దప్పియు, గుదస్థానమున 
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ఫుండును కల్లినయెడ అర్నోరోగము రోగిని చంపును. మరియు దప్పి, అరోచ 
౧ 

కము, పోటును కల్లి, రక్షము అధికముగ , సృవించుచు శరీరమున వాపుకగ్డి అతిసారము 
= 

జనించినచో నరో్ఫోరోగము తప్పక చంపుము, 

తరి స్థానవిశేషమున జనించు నర్న్శోలషణము ధా 

మేఢాదిప్యపి వతు నే యఛథాస్వం నాభిజాని చ, 

గణ్లూవదాస్య రూపాణి విచ్చిలాని మృదూని చ, 12 
య 

మేఢము నాసారంభ్రములు మున్న గుళ్గలములయ దును, నాఖిస్థానము నంయను 

మాంసఫు మొలకలు జనించును. అయ్యావి యెొజ్జలముఖమువంటి యా "రము కని జ. 

కల్లి మె త్తనై యుండును. ఇయ్యావి ఆయాస్థానవి శేషమున కనురూవముగ 'మళ్యార్శన్సు; 

నాసార్మస్సు అను మున్న గునాముములచే వ్యవనారిందబడును. 

మరియు నీయర్శస్సు జనించు స్థానవిశేషములు చరకమున నీగీతి శేర్కూనం 
శ ర్ి 

జ బడియె:--- “సర్వేహిఖ్బూర్శసాం జే తం గుదస్యార్గవఖ్నా నూగు లేజన ౪ kK లొ 

గాన్లరాస్తీ సో గుదవళయః, (మే తృమితి చేశ) శేచిత్తు భూయాంస మేవ 'దేశము 

పదిశ ని అర్శసాం; శిశ్న మవళ్యవథం గం మున నాసీ కాకర్గాతీనర్తని గగ తాబ 8 

ధిమాంనదేశతయా, గుదవలిజానాం కషర్మాంసితి సంజ్ఞా ల ఆస ౯ ‘ సళ్వే సాబు 

అర్మసామధిష్థానం మేదో మాంసం క్వక్ని” (is. చ 60. ఇరోం ను*, శ) నును 

సామాన్యముగ గుదస్థానము నాల్లున్నర అంగులవరిమాణము కల్లియుండును,ఆ౧డ్: "కాగ 
దానికి ఒకటిన్నరయంగుళవరిమాణము ఎడముకచ్చి మూడువళులు (కేఖణ) ఊండును, 

అయ్యవి యర్శన్సులకన్ని టికిని ఆ శ్ళయముగ. నుండుకు. గఇనియ్ యర రోగము 
(WU 

జనించుస్థలము. ఇవి గాక స్థభాంతరములుగూడ కోందరి"చీ నిసి ఎవబజిన వి. వి శిశ్నము, 

(ప్రృసూతిమార్షము, కంఠము, నోరు, నాసారంధ్రములు, ఇవు కను లిద్పలు, చర్మము 

ఆనునవి* అందు గుదస్థానమునందలి దథులయందు జనించిన వాని! (Hye Hm 

కిశ్నాదులయందు జనించువాని కధిమాంన మని పాడుకకింము, అర్భన్ఫుల ఎన్నింటికిని 

మేదన్సు, మాంసము, చర్మము ఈమూడును ముఖ్యమైన యథిష్టానము, 

_అనన్సి(గ్రె చర కీలలక్షణము dm 

వ్యానో గృహీత్యా స్టే పాణం క్ర రోత్యర శస పనో బహిః 
జ 5 ఖీ జ ద oN కీలోపమం స్థిరఖరం చర్మకీలస్తు తద్విదుః, 48 
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వా తేన తోదపారుష్యుం వీ ల్లాదసితవ క్ర తా, 

"సప స్సెషణా స్నిగ్ధ తా తస్య గృథితత్వం సరళా 44 

ఉర్వకరీరమున వ్యాపించియుండు వ్యానవాతము (వ॥శోపించి కఫముతోగూడి 

చర మునకు పైభాగమున అర్శస్సును కల్లించును. అందు ఇనువచబీలలవలె కఠినములై న 
జారీ ర ౧ a 

మొలక లుండును. ఆయ్యవి చర కీల మని చెప్పనగును. అందు పో టధికముగ 

నున్నచో చాశముచే జనించిన వనియ్సు నల్జనికొనలు కల్లియున్న చో పిత్తమున జనించె 

ననియు స్నిగ్ధమై |గృంథివతె శరీరమునకు సమానవర్ణము కల్లియున్నచో కఫమున 

జనించె ననియు చెఠుంగునది. 

ఇతి శ్రీమాధవకరవిరచితే మాధవనిదానే అర్మోరోగనిదానం 

సమా _ప్తమ్, 



౬. అని ప్ప మాం ద్యాజీర్లవినూ చికోలసకవీలంభీ కో 

ఎ చదానన్. 

అర్నోరోగమువలన  అగ్నిమాంద్యము జనించును.. అగ్ని మాంగ్యామున' సజీ 

రంబును, దానిచే విసూచియు, అలసకనిలుబికములును వరునగ నరసన్న్సర 8 "రణము లి 

జనించును. కావున అర్మోరోగనిదానమును జెప్పెనపీదవ అగ్ని మాంద్య్యాగనిగాసము 

చెప్పబడును: 

తెరి దారరాగ్ని చేదములు e- 

మన్ద స్తీఖ్ల్ భ విపమస్సమ శ్చేతి చతుర్విభః, 
కఫపిత్తానిలాధిక్యా త్త త్సామ్యూజ్ఞాళరోఒనలః, | 

మనుజులకు జాఠరానలము భుజింవబడిన యావ!రమును చళనముబీయిను, 

అట్టి జాఠరాగ్ని మందము, తీళ్లము, విషమము, సమము నని నాబ్లువిధముల నుండును. 

శరీరమునందలి వాతపి_త్తకఫములలో కఫము, స్వ ప్రమాణమునకన్న నధికముగ నుందుతరి 

కాయాగ్ని మందగించును. కావున నయ్యది మందాగ్ని యనంబరగు, సీ శోచు 

స్ప ప్కమాణమునకన్న నధికముగ నున్న పుడు పిత్తం బాొ'గ్న యం బగుటం జేసీ (1 rR 

బలము వృద్ధిన”ందును, దానం బేసీ తీళ్లాగ్ని యనబడును, వాతను న్య హృమం[( 

మునక్షన్న  నధికమగునపుడు అట్టివాళము చే జాఠరాగ్ని  వివనుగాగి. (ఒగకుద 

మందము నొకవ్వుడు తీళ్హమునగగతి నొందును. 'దొనం జేనీ నినమాగ్ని యునండును. 
వాతపి తకఫములు మూడును వృద్ధి తీయములు లేక సమనమచరిమూ! +మున నున్న ఇక 

కాయాస్నియు వృద్ధిహ్రాసములు లేక సమాన స్థితి నుండును "5 "చున నయ్యన సనూగ్మి 

యనంబరగు. 

ఇచ్చట అజీర్ణ ము మున్నగువ్యాధులు జార రానల్యై భరీళ్ళ ముసి నును 
కావున తొలుత నగ్ని భేదములును నాని లతణములుకు నిదాఎంవటడీనవి, 

90 మందాద్యగ్నిళ్ళ ళ్యములు ధరాం 

విషమో వాతజా౯ రో గాళా తీళ్ష; విళనిమి గ్లజాళ్ళా 

కరోత్యగ్ని స్తథా మన్షో విశా రా౯ా కససమృవాన్ , 9 
సమా సమాగ్నా రశిణా మాగా నమంగింవచం? 

స్వల్చావినై వ van § విషమా న షే $5 = ది లి a కాగ 9 
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కదాచిత్సచ్య'లే సమ్యక్క_దాచిచ్చ న పచ్యతే, 
మాత్రాతమాశత్రాప్యశితా సుఖం యస్య విపచ్య లే, 

తీమ్లాగ్ని రితి విద్యాత్సమాగ్ని శ) ఉచ్యతే, 4 

పె జెప్పినరీతిగ విషమంబెన యగ్నిచాతేముచే వివమగతి నందినది కావున 

చెనుబడి విధములైన చాతరోగములలో నొకదానిని కల్లించును. లేక చాత, ప్రకోప 
మున జనించు వాతజ్వరాదిరోగములవై నను పుట్టించును. పీత్తాధిక్యమున పప్రబలమెన 

తీళ్షూగ్ని నలంవది భేదములుగల పిత్తరోగములనైనను, పిత్తజ్వరాదులనైనను కలుగ 

జేయును. శీతగుణ ప్రధాన మెనకఫము అధికమగుట చే తనశ క్షితి యుండు మందాగ్ని 

కఫనిమి త్తకములగు నిణువది కఫరోగములశానను, కఫజ్యరాదులనైనను కల్పించును. 

దోవ సామ్యము చేత న్య్యూనాథిక్యములు లేక నమస్ట్తి నుండు సమాగ్ని న్య్యూనాధిక 

వరిమాణముగాక సమ్రమాణముగ భుళింపబడిన యాహారవదార్థములను సకాలమున 

చక్కగ జేర్చి ౦వ జేయును. ఎట్టి రోగములకు గల్లించక శరీరమును సుస్థముగ నుంచును. 

మందాగ్ని తొను భుజించువరిమితికన్న స్వల్ప ప్రమాణముగ భుజించినను చానినికూడ 

వచింప సామర్థ్యము లేకుండుళు. విషమాగ్నిచే మమజునకు అహారవచార్థ మొకప్వుడు 

చక్కగ పక్టమగును, ఒకసమయమున చక్కగ వక్వము గానేరదు. ((2గ్ని విషమగతిగ 

నుండుటచే న్యూనముగ నుండుసమయమున వచింపజేయుశ క్రి తగ్గును. అగ్ని బలయు క్త 

ముగ నున్నతరి చక్కగ వచనము నొందింప నోపుళు) మనుజుడు సమ, పృమాణముగ 

భుజించినను మామూలు విమితికన్న నధికముగ భుజించినను తీక్షైన్ని ఆతినులభముగ 

చక్క_గ వచింపజేయును. సైజెప్పబడిన నాల్గువిధముల యగ్నులలో సమాగ్ని యాహో 

రమును చక్క_గ స కాలమున పచింవశేసి రోగముల గల్ల్పనీయక సుస్థతను కాపాడుటం బేసి 

మిగుల శ్రేష్ట మైనది. తక్కిన విషమమన్ద తీక్షైూగ్నులు మూడును ఆహారమును చక్కగ 

వచింపక రోగముల గల్లించును; కావున నయ్యావి శ్రేష్టములు కావు" 

ఇచ్చట “సమా సమాగ్నిరశి తామాత్రా*” అనుచోట సమమాఠ్మ యన ఎవ్వని 

శుతవరిమికమైన యాహారము భుజుచిన పిమట సకాలమున చక్కగ వచనమగునో 

అట్టి పరిమాణ మని యొజుంగునది. ఈవిషయము చరకమున “యావత్ యస్యాశన 

మళిత మనువహత్య (వశృతిం యథాకాలం జరాం గచ్చతి; 'తొవదన్య మాత్రా 

ప్రమాణం "వేదితవ్యం భవతి” అను వాక్యముచే నుబడేశింపబడినది. 

మణీయు తీక్లాగ్ని యగునది ప్రమాణమునకన్న నధికముగ భుజించినను, 

ముందు భుజింపబడ్న యాహారము జీర్ణ ముకాకుండునపుడు మరల భుజించినను 
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జీర ముకాని గుణముకలపదార్థ నుల భుజించినను, భుజించిన వీదవ వగటియందు నిదురిం 
ర్ 

చినను, అతిశీఘ్రముగ జీర్ణింపం చేయును. ఈవిషయము తంత్రాంతరమున సీరీతి చెన్నబడి 

నది=_“అతిమ్మాతృమజీశ్లే౭.పి గురు. చాన్నమథాక్నలకి దివావి స్వవతో 'యన్య 

పచ్య లే సో౭గ్నిరు శ్రమకి 

వె కెప్పబడిన తీక్లాగ్నియే మిక్కిలి యుత్క_టముగ నున్నచో ఉత్యన్ని 

యనియు, ఛస్య కాగ్ని యనియు చెప్పబడును. ఈ యగ్నిస్వరూవము ఇశదరగమున' నిట్లు 

చెప్పబడినది: “న లే శీణకచే పిత్తం కుపితం మారుతానుగం, సోషవ్న ణా పూసుకి' 

స్టానే బలమ్న్నేః పృయచ్చతి. తదా లబ్ధబలోో 'జేవూం విరు చే త్సానిణా2నలక, (భి 

భూయ వచత్యన్నం ెక్ట్యైాదాశు ముహుర్తు హు , వక్తారచాన్నం౧ కళతో భానూ 

శోణితాదీక వచత్యపి, తతో దౌర్చల్యమాళజ్కాక మృత్యుం చోవనమీన్న రమ్. 
భు శే న్నేలభ శే శాన్నిం జీర్ణ మాత్రే, (వ, తావ్యుతి, తృగ్ళానదొవామూర్భాన్సు వ్ర! 

వ్యాధయో౭త్యగ్ని సమృ వాః.” (చః చి, అ. ౧౫౧ మళుజానకు కనుము ఖీణంటై 

నపుడు పీత్తము పృకోవమునొంది బలిష్టమైన వాతమునం గలిసి జూళరానలం బుండు 

స్థలమున బేరి తనకు స్వాభావికమైన వేడిచేక కాయాగ్నిని బలవరచును. దానంశేసీ 
జాఠరాగ్నియు నుత్క_టమగు బలమునొంది శరీరము నెల్ల బడలికనొందింపుచు ఇత 

మువే బే రితమె తనయందలి తీశ్షగుణము వేళ మాటిమాటికి నతికిఘు ) మంగ నాష్ కర 
J a మో 

పదార్థమును జీర్ణి ంసజేయును. ఆంతేటబోక కన తీవ్రశణే శరీరమునందలి రనర గోటి 

ధాతువుల చెల్ల వరునగ పచింవజేయును, పీమట ధాతుగోసమువలన మనుజుడు 
మిక్కిలి బలహీను డగును, నానావిధరోగముల చే 'బాధితుడై తునక మృత్యుముఖము 

నకు గురియగును. అన్నమును భుజించినతోడనే కొంచెము నుఖము కట్టుకు, జీర్ణ మేన 
వెంటనే మిక్కిలి బడలికచెందును. అట్టి తీ వగుణముపలన డప్పియు, దగ్గుకు, తొదం 

అత్యగ్ని యను పేరు డీనిశే యని చారి యభి పాయు. దీనిజీ ధస్త్య ౫ న్నా 
యని గ్రృంథాంతరముల వ్యవహరించిరి, ఆవోరవదార్థముల నెల్ల నతితీ ని ముగ భనం 
బొనరించుటం బేసి దీనికి భస కాగ్ని యని “పీరిడిన ట్లున్న ది. 

“అరి ఆజీర్ణ భేదములు రతా 

ఆమం విదగ్ధం విష్టన్భుం కఫవీతానివె సివి, 
0D ద శారి! 

అజీర్షం శేచిదిచ్చ చి చతుర్థం రన కేషతక$, ఫ్ 
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అజీర్ణ ౦ వఇఖ్బుమం శేచిన్ని ర్జోోహం దినపాకి చ, 

వద స్పి పష్టఇక్చాజీర్టం చౌ కృతం పృతివాసరమ్, 6 

కఫము వకోపించి జఠరాగ్నిని తనయందలి శీతగుణము వేత చల్లార్చును. దాని 

పిత్తము (ప్రకోవమునంది జాఠరాశ్నిని యుత్క_టముగశేసి తీక్లుత నందించును. దాని 

చేత నాహారవ వార్గము స నక, మముగ జీర్ణము నందకుండును, 'ఇయ్యది విదగ్ధాజీర్ల మని 

చెప్పంబడును. వాతము 'ప్రేపసికమునై కాయాగ్నిని విషమముగ బే యును. " చాన 

జనించు అజీర్ణము విష్టంభాజీర్హం బని చెప్పందగును. ఇయ్యది మలమును బంధించును. 

కావున విష్టఎఖొబీర్షం బని యొకుంగునది. భుజింవబడిన యన్నము బీర్షంబై నను దాని 

సారభూత్యమెన రసము సరిగా వపక్షషము ౩ కాక ఆహారములో శేషించియున్న యడ నాల్లపది 

రస శేషా జీర్ణ ము నని కొంద జాచార్యులు వచించెదరు. తాకు మామూలుగ భుజించు 

వరిమితికన్న నధికముగ భుజించినను, కాల నియమములేక భుజి-చినను, తన కలచాటు 

లేని పదార్థముల భుజించివను స కొలమున పక్షము కాక మరుసటి నెనమున పక మెనయొడ్డ 

దిన పాకి యను నైదవయజీర్లం బని మరికొందరును, (ప్రతిదినంబునను సాషాభావికముగ 

కల్లు నజీర్ణము (ప్రాకృతం బను నారవయజీర్శం బని మరికొందరును చెప్పెదరు. (ఇందు 

కడపటి చేండశీర్దడ ములియందుకు రోగములు కల్లవు.) 

ఇచ్చుట “సీవిశేమము శిరుంగనీనది:---నునుజులు భుజించు నావోరవదార్థములు 

తొలుత నామాశయమున జేరును. పివుట జాఠరాగ్ని పాచకపి శ్రసహాయమునం జేసీ 

దానిని వచింవకేయును. పిదప పక్ష్టయమెన యాహారము సారకిట్టములు వశ్వ్టేరుగ విభ 

డంవబడుశు. అందు ఆహారసారయాపమెనరనము రంజక'పి శ్లముచే ర _క్షవర్ణ ము నొంది 

శరిరమునం బెల్ల నాడీమూలముగ వ్యాపించి పౌాణాధార్నమైన డ్ చ్లరో తత్తర ఛాతు 

వర్గకమె బలపర్ష ముల గల్లించి పోషించుచుండును. ఇ ట్లుండ నామాశయమున జేరిన 

యాహారపదార్థమున శ్రి శ్రిదోషముల వె వరీళ్యమునం జేసి జఠరాగ్ని స, కృమమార్గముతో 

చేరకయున్న చో నజీర్ణ్ ము కలుగును* ఇదియే త్రి దోవషములచే జనించు 'పేమువిదగ్గవివ్టద్ధా 

జీర్ణముల స్వరూపము. . రసేహిబీర్ష మున ఆహార దార్థము జీర్ణం వైనను దాని సోరభూాక 

-మెనరసము ఆం త్ ములోనే నిలిచిపోయి రంజకపి శ్రముచే పాకమునందక రసయావము 

గనే నిలిచియుండును. ఇదియే వీని రస్పర భేదము, మఆకియు నీరసశేపా జీర్ణ మున 

క్రేఫులు శుద్ధముగ వచ్చుచున్నను అన్నమునం దిచ్చపొడనుక రొమ్మున బరువుగనుండి 

నోట నీరు వెడలుచుండును. ఈ విషయమును నుశ్రుతాచార్యుండి-త్తెరంగున 

నుడివెను, “ఉద్దారశుద్ధావవీ భక్తకాంతు న జాయతే వాద్దురుతా చ యస్య 

రసావశేషేణ తు సప్రసేకం చతుర్ధ మేఠత్ప్రవద న్మ్యబీర్షమ్-” (సు, నూ. అ. రోజ 
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అద్ధ్యశన - విషమాశన - అసాత్యాహారమువే నొక యవోరా త్రముసకు 

జీర ముకాక్ కడుపుబ్బరము "మొదలగువ్యాధుల శడమియక తనంకన మరుసటి దినము 

(ఎ జో (| 

జీర్ణించినచో నయ్యాది మైదవయజీర్ణము దినపాకి యనబడును. దీనియందు జీగ్గ మగ 

నంతకాలము భోజనాదుల వర్టించియుండుట కర్తవ్యము. భుజించిన ముటానీ గృ గగ 

నుండి మరల జీర్ణ మగునంతేదనుక అన్నా భిలావ లేకండును. ఇదియే (వృ తిదినమున నగ 

మున్నగు ప్రమాణము ననుసరించి భుజించిన వెంట నే నూరడుగులగవారము సం చరించుట 

ఎడమప్రక్క నొత్తిగిలి పరుండుట మున్నగు నువచారముగణు ఫ్లొంన్రహవరములం, 

0 అజీర్ణ కారణములు రహ 

అత్యమ్చుపానాద్విషమాళ నాచ్చ 

సర్ధారణాత్చే గవ్నవిపర్యయాచ్చ, 

కాలేఒవీ సాత ష్టం లఘు చావి భు క్షం 
డా ఆ 

అన్నం న పాకం భజతే నరస్య, 7 

పరివ వ రెగిననినీడితేన (ఈర్యాభయ క్రో ధపరిన్ల తేన లుబే రద్దైన స్టినిపీడి లేన 

ప్రచ్వేషయు_క్షేన చ నేవ్యమూనం అన్నం న సమ్యక్చరి ఎక ముస ఈ 

సీళ నధికముగ చాట, తనకుగల బీర్ల శ కికి అధికముగానె నను, చగ్కుపగ 
య థి ద్రావు £3 ౨ గ ట్రా 

నైనను అకాలమునందును భుజించుట మలము మూత్రము వాతము మున్న ఐ'నిని 

విసర్టింపనవసర మైనపుడు విడువక చానివేగమును నిరోధించుటు, రాత్రి పూట రినురే౧క 

వవలు నిదురించుటు ఈకారణములచేత న౩"లమున నలవ'టులో నున్నావాన్నిషకన 

భుజించినను, చులకనగ జర్ల మగుచానిని భుజించినను, అట్టి యాహారవదార్థనము జీగ్గము * 

నోవదు* మణియు ఈర్ష్య (ఇతరుల యాధిశ్యమును జూచి నహింద? మనోవి 8 “గమనము 

'జెందుటు  భయవడుట, (కోధము) పొంచనలవికాని విషయములపి నాశవదుటు, 

రోగము, దీనశనొందుట, చ్వేషము, ఇట్టి నూనసిశవి కొరముల'వ్ పీడితుడి నపుడు 
భుజించినయావారము చక్కగ జీర్ణము కానోవదు. 

(మా త్రయాప్యృభ్యవ హృతం పథ్యం చాన్నం న బీరర్మతి, 

చినాశోకభయ, కో స్టో వ ర నాశ్ కభ క్రొ భదుకిఖక య్యా ప్రజాగ రై ) 

మనుజుడు చింత్క శొకము భయము, (కోధము, దుఃఖము వగలు నిదురించుట, 

రా త్రిజాగరణము అను నికారణములచళ పధ్య మైనయన్నమును యుక్తేన రిదూణ 

ముతో భుజించినను అట్టి యాహారముకూడ _ బీర్ణముశానోవదు.. (ఇది ప్రజీ ము) 

లాం! 
“పతువ్రు లనియు మధుకోశ మున ద్రాయబడెను, 
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ఇచ్చట--- ఈర్ష్యా భయి అని యువ (శ్రమించి చెప్పినకారణములు మానసీక 
దోవ,వ (పకోవహేతువు లని యెరుంగునది. 

తృత్రామే గురుతోత్లే_దః శోథో గణ్ణాతీకాటగః, 
ఉద్రారళ్చ యథా భుక్తం అవిదస్ధః ప్ర వవ ర్త, 8 

చైజేప్పీన యజీర్ణ ములలో నామాజీర్హమునందు శరీరము బరువై యుండును, 
నోట నీరూరును. చెక్కి సలయందును కన్ను లసంధులయందును వాపుకల్లున్కు భుజింవ 
బడిన యావోరపదార్థములు పి పౌాకమునందక వానిరనము మారక మధురాది రసముతో 
కూడియు లే త్కేవులు వచ్చును. 

రై నిదగ్ధా జీర్ణ లక్షణము ర 

6 ౦9 రి విద గా ఛ్రమతృణ్య్ణూ ర్భాః పిత్తాచ్చ వివిధా రుజః, 
ఉద్రారళ్చ సధూమాన్లుః న్వేదో దాహశ్ళ్చ జాయే, 9 

విదస్ధాబ్ర్ణ మునందు చృకృముమై దిరిగినట్టు శరీరము తిరుగుచున్న ట్రుండుళు. 

డప్పియధికముగ నగును. జడ వరం మూర్భవచ్చును. నానారూవనులైన పె త్రిక 

వ్యాధులు కల్లును. పౌగతోగాడి పుల్ల నిత్రే పులు వచ్చును శరీరము పె చెముటపట్టును. 
ఒడ లెల్ట తాపమునొందును. 

ఆరి విష్ట బ్లజ్ర్ల లక్షణము ధృఖు 

విష్టబ్లే శూూలమాశ్లానం వివిధా వాత వేదనా;, 
5 జ్ జో Cw § మలనాత చృవృ_త్తిశ్చ _స్తమ్మో మోాహాోబ్దవిడనమ్, 10 

విష్ట్రళ్టాజీర్ణ మున కడుపులో నొప్పి పుట్టును. కడుపున గుడగుడమనుశబ్దము 

క ల్లియుబ్బును, వలుచెరంగులయిన చాతమున గలు బాధలు పుట్టును, మలంబును ఆహాన 

వాతంబును బెటవెడలక నిరోధింవబడును, శరీరము కట్టైవలె _స్పంఫిం చును. మూర్చ 

వచ్చును. అవయవములయందచెల్ల నొప్పికల్షుళు. 

అగ్రి రసశేహోజీర్ల లక్షణము రి 

రస శేపే.ఒన్న విదేేషః హృదయాళుద్దిగ్ర వే, 

రస జేహిజీర్ణమునందు అన్నముమై 'చ్వేసుము పుట్టును. హృదయము పరిశుద్ధము 

కిక బరువుగ నుండును. అవయవములయం దెల్ల భారముగ నుండును. 
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థె అజీర్హో "వద వములం థిఖ 
ల 

మూర్చాప్ర పలాపో వమథుః వ్రనెకస్పదనం భ్రమ 

ఉప దవా భవ చన్ర్యేలే మరణం వాప్యజీర్ల తః, ll 

మార్య సంబంధము లేనిమాటల మాట్లాడుట, వాంతియగుట, నోటనిద+యట, 

అవయవముల నుధిబంధములు శిథిలములుగ నుండుట్క ఓడలు తిరుగుట ఇవి యన్నియు 

oe కణ హో నజీర్ల రోగమున సామాన్యముగ గల్లు నువద్ర్యృవములు, మరియు నీయజీర రోగ ముత్కట 

ముగ వృద్ధినో ౦దినయెడ ప్రాణవహానిహడ సంభవిం చును. 

రి అజీర్ణ మునకు ముఖ్యళారణము రా 

అనాత్మవ నః పళువద్భుళ్ణ లే యేఒవ ప్ర మాణతేక, 

రోగానీకస్య తే మూలం అజీర్ణం ప్రాన్నువంతి మా 19 

వమానవులు తనశ రీరపిస్థి తిని అన్ని బలమును గుర్దింవక తెలివితక్కునళైమై వశు 
వులబో లె మితిమీరి నియమము ది పీ భుజించెదరో అట్టి జ్ఞానకీనులు వల తిర )౫ులగు 
రోగములసముదాయమున' శిల్ల కారణ -మెన వ్రబలమను నజీర్హ మును చెందు ముగు. 

(0 విసూచ్యులసకవిలమ్బి కానిదానములు ఇయు 

అజీర్ష మానుం వి ప్టస్టం విదద్ధష్పు యదీరితమ్, 

విషూచ్యలసకొ తస్తాద్భ వేద్చావి విలమ్బికా, 13 

ఆమాజీర్ల ము, విస్ట బ్ధాజీర్ణ ము, విదగ్గా జీర్ణ ము నను మూడువిధము'లె న యజీర్ల ము 
లలో చెద్దానిచేన నను మాచ అలసకము, విలస్ఫికము నను మూడురోగనులు 
కల్లును, 

ఇచ్చట ఆమ, విస్ట్రజ్ధ; విదద్ధము లను నజీర్ణ ము మూడుకు విన! "చి, అలక 
విలంబికము లను వ్యా భులక యథానంఖ్యవివక లేశ కారణము లగు, యయా 
సంఖ్యము నచేక్షించినవో విదస్ధాజీర్ణమువే విలంది క నునుబ్యాథి కునని పెద్చనులసి 
వచ్చుకు. అట్టియెడ “దువ్రం తు సుక కం కఫమారు అ” భాం" అని విల ది5 లిగా 
మున కఫవాతములచే జనించు నని చెప్పినది నిరోధిఎచును, విద జీర్ణ ము పక్ ద్రకి'బ 
మున జనించును. కావున యథాసంఖ్యము హీతువులకును వ్యాధులకు క చబేర్చుదగడు. 

ne విసూచియన్వర్థనంజ్ఞ Oda 

సూచీఖిరివ గా త్రాణి తుదన్న గి నిష్ట, జనల్య 
య త్రాజి ర్లేన స్ వైద్యైః విసూచీతి సిగద్యతే, 14 
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న తాం పరిమితాహారా లభ చ్చే విదితాగమాః, 
మూ ఢాస్తామజితా త్తానో లభ న్తఒళనలోలుపా,, 15 

వాత ముక్క_టముగ ప్రకోవమునొంది సూదుల గ్రుచ్చినవిధముగ శరీరమునం 
డెల్ల చాధగల్లించుచు జనించిన యజీర్థ వ్యాధి విసూచి యని యన్వర్థముగ చెప్పబడును, 

(ఇయ్యది మిక్కిలి శూరమె హాణాంత కమగువ్యాధి-) వైద్యుశం తృమును జక్క_గ 

దెలిసి తన జాఠరాగ్నిబలముశు వస్తువులగుణములను చక్కగ గమనించి తన జాఠరాగ్ని 

కనుగుణమెన వుమితితో భుజించుచారు ఈవిషూవీపిశాదముఖమున బడకుందురు. 
అటుగాక తెనివిలేక యిన ద్రి యముల జియింపలేక తమ కిచ్చవచ్చినటుల నమికముగ 

భుజించు మూథులు తప్పక యీవిమూచిచారినిబడి కష్ట్రవడి తుదకు ప్రాణముల గోలగో 

వుదురు. 

వినూచీశబ్దమున కన్వర్థమును డెలుపు కరి ఆయా్ర,ంథములయందు వలుచెరం 

గుల గానంబడియెడు:-__అందు వానృటాచార్యుడు “వివి ధె శ్వేదనోచ్భేదై 8 వాయార్చది 

భృశకోవక8, నూచీఖిరివ గాత్రాణి విధ్యతీతి విసూచికా” అని చెప్పెను. వాతపి త్తకఫ 

ములు మూడును మిక్కిలి (ప్రృకోవమునొంది నానావిధములుగ బాధల గల్లించుచు 

సూదుల చేబెడి చినట్లు వేదనగల్లినబో నయ్యడి విషూచి యని భావము. వీరిముతము 
“విశేషేణ సూ చీఖిరివ గాత్రాణి విధ్యతీతి---విసూ చికా” అని వ్యుత్పత్తి నెరుంగునది. 

(గృ,ంథాంతరమున “విశేషేణ సూపయతి మృత్యుమితి విసూచికా” అని చెప్పబడినది. 

మృత్యువును విశేషముగ నూచించునది యని యర్థము. “విషు---వానారూ ేణ 

అష్బాతి గచ్చతీతి విసూవీి అని యొక గృంఢమునను, “విష్వక్ -సర్వతః అఖ్బతీతి 

విసూవీ” అని వేరొక్షగ,ంథ్యమునను కనబడు చున్నవి. అనేకరూపములుగ వ్యాపీంచునది 

యనియు, శరీరమునం బెల్ల ను, 'చేశమునంబెల్లను చఇ్యాపించునది యనియు అర్థము. 

వ్యుత్పత్తి యెం చెట్టున్నను సముడి తార్గముచేత సీవ్యాధి మిగుల క్రూరమె ప్రాణాంత 
లో 

కరమె. దేశమున జెల్ల సంక్రమి*చు. సాఎక్రామిక వ్యాధి యని స్ముటముో విసూచీ 

శబ్దము చేశ నే రయేర్పడుచున్నది. 

అధి ఏిసూనీలక్షణము ధిక 

మూర్భాతిసారో వమథుః విపాసా 

నలో భ్రమోద్వేష్టనజృ్బమృదాహోః, 

టై వర్ల రకమా హృదయే రుజళ్చ 

భవన్తి తస్యాం శిరసశ్చ ఖీవక 10౮ 
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పెజేప్పిన వినూచివ్యాథియందు ఒడ లెరుంగక మూర్భవచ్చును. వగర్పము గాని 

మలము వలుమారు విశేచనము లగును. వాంతి మాటిమాటికిని వచ్చును, తీరని దప్పి 

కల్లును. కడుపులోను సర్వావయవములయందును సూదులతో బభొడిచినట్లుకు ఓగువరాని 

పోటుపుట్టును. ఒడలు తిరుగున ట్లుండును. కాట చేతులు గడుపుపుటి వొంక రవోవు మై: 

ఒడలు విరుపులు కల్లును. ఒడశెల్ల మంటపుట్టును. శ రీరవర్హ ము మారును. ఒడ నధ 

కును. రొమ్మున నొప్పిపుట్లుకు. తేల పగులదీ సినట్టు నొప్పి పుట్టును, నె లభి ణము 

కల్తువ్యాథి 1 వినూచి యని యెరుంగునది. 

పె బేప్పినలవ,ణములలో నూర్ధ్థ్య్వా?ోమార్ల ముల మూలముగా పమనవి'రీచనము 

లగుట దప్రథానలక్షుణ మోచ్యాధథి కని యెరుంగునది. చఈయనమును రకమున ae ప్రి 

చాధశ్చ ప్రృవృక్తా మామదోషాం వినూవీం విడ్యాల్” (చ. విమాన బాలి 

అను వాక్యముచే బోధించిరి. 

అం అలసకలతీణము యా 

కుకీ రానవ్యా తేఒ.త్యర్థం వ్రతా మ్యుత్సరికూజతి, 

నిరుద్ధో మారుతశైున కుకావుపరి థానతి, 17 
జర నారి లు ఆ తా ది 

వాతవర్శోనిరో ధళ్చ యన్యాత్యర్థం భచేదపి, 

తసా్యాలసకమాచస్సై తృప్లో ధూరా చ యస్య ణు, 12 టు లొ ఇ ( 
అలనక మను వ్యాధియ ౨దు కడుపు మిక్కిని యుజ్బగించునుం మ'టిదు+*టి?ను 

మూర్చ గృమ్యుకు, చాధ కోరువజాలక రోగ్ మూల్లు దు విశ్ఫాతముగ “దీక్ష పయి నుం 

మలము, అపానవాతము బెటవెడలక నిరోధింవబడును. అడ్డగింవబడీస సగము MN 
యందు మెక్ వ్యావీంచును. వలుమారు నీళ్లు త్రానచున్నను దప్పి యడగక ప్భృద్దీ 

యగుచుండును. క్రేనుపులు మిక్కిలి లీవ్వముగ వెడలును. 
మరియు రెలసకలక్ష ణము తంస్రోసతరమున సిరీతి గానంబణ యెడ. ప్రయ! లి 

నోర్థ్వం నాధస్తాదాహారో న చ పదే, ఆమాశ యేరా ఒలనీటై 0 "లేన. 1 ఎ'లస॥ 
స్పష్ట్టృతః” భుజింవబడిన యాహరవదార్థము. ఆమ+*శయిమున లీ) "అం గ్ని అల 
కీంనం బగుటం బేసి జీర్ణ ముశాక వాంతిరుంవమున నుంర్గ సః SY +ర్హ్ణమున మ్రైస మ ఓరే! 
మూలమున నఫోమా ర్లమునథై నను జెటవెడలక నుందీభ్లు “౭ "మె న; మక యమున జే 
శల్యరూపముగ ముదుటు జేసీ యీావ్యాథి ఆలసక్ష' నునుబడు సు. 

వాగ్ళటమున అలసకమును దండశాలనకము ఏ గూండ సీరీతి పుష్పయిన్న గ; 
“అలసం శోభి శం దోమ? శల స్రల్వేనైవ నంసీఃహ్. శూలాడీళ” కురులే తీ" 

ఛర్ద్యతీసారవర్థి ళాక. పజల మైన పోష! దుస్త్రిమబ్జా:' -; చంక 
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స్టీ రాంకేనుం సర్వాం దజ్జునల్ _స్త్వమృయంతి వేల్ . దణ్జకాలసకం నాను తం త్య లే 

దాశు కారిణమ్.” భుజింపబడిన యాహారము ప్రకుపితము లైనవాతాదులచేత మిక్కిలి 

మోభిందబడి యూన్థ్వా ఫోమార్దముల వెడలక వారమువే నిరోధింపబడి వ క్యాశయమున'ే 

మఎదీభూత మె శల్యమునుబో లె నిలచి యుండును. వమనవిశేచనములు "లేక మిక్కిలి 

త్మీవృములై నళూల మున్నగు నుషృదృవముల విశేషముగ బుట్టించును. ఇదియే ఆలసకము. 

మరియు దోషములు మిక్కిలి యుత్క_టములుగ బ్రృకోవమునంది జీర్ణ ముగాకున్న 

పదార్థముచే స్రోతన్సులు, మూ శ్ర ద్వారము, గుదము మున్న గచ్వారముల నిరోధించుటం 

చేసి శరీరము నంచెల్ల వ్యాపించి వేతులుకాళ్లు మున్నగు నవయవముల నన్నింటిని స్తం 

భింబ చేయును ఇయ్యుది దండ కొలనక మను శూరమెన వ్యాధి. ఇయ్యది యతిశీను) 

ముగ రోగిని చంపును. కావున చికిత్స చేయదగదు. 

సెగనబరచిశ అలసకదండ కాలసకములం రెండును వినూచికి శండవయవ 

స్టాఎతర మనియు, కశయవస్థ యందు వ్యాధి యసాధ్యం బనియు జెప్పబడినది. 

అం విలందికాలక్న్ష ణము రఆా- 

దుష్ట్రన్తు భుక్తం కఫమారు తాభార్థం, ప్ర, వవ ర్రతే నోర ద్ధ మధశ్చ యస్య, 

విలమ్బకాం తాం భృశ దుశ్చికిత సాం, “ఆచవతే ఇ ప్రువిదః పురాణా, 

కఫవాతములు శెంటిచేత భుజిందబడినయాపవోరము. దుష్టమై యూర్ధ్వానో 

మార్లముల 'వెడలక యామాశయమునచే యడ్డగింపబడి యుండును. ఇయ్యాది విలంబెిక 

(కూరమెనవ్యాథి. ఈవ్యాధి చికిత్స కన ర్హ్హమె మిక్కిలి యసాధ్యమగును. 

అలసకవిల. బి కావ్యాధులు శంటియందును వమనవిరేచనములు నిలిచి యానము 

యును 

స్రపాయమె యామ"*శయముననే నిలిచి యుఐ 

డును. ఇది శెండిటికిని సమానలవ్షు,ణ ము. అయినను విలంబికమువకంటె అలనక్రమున - 

ఊర్థ్యాథోమార్లముల బెట వెడలక శల 

శరూల్క దప్పి? త్రేనుపులు మున్నగు దీ వృమునైన యువ ద్రనము అధిక మని పరస్పర 

7భ్రేవము నెరుంగునది. 

థు ఆమవిశేనకృళ్యములు ఈ 

యత్రస్థమామం విరుజే త్తమేవ దేశం విశేషేణ వికారజాూ తె, 

దోష - యేనావతతం శరీరం తల్ల కై రామస సముద్భవై శ, 
యాం 
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వీస్థలమునం చదామము నిలిచియుండునో అట్రియామము నత్కాలమున వకు 

పీత మె శకీరమున వ్యాపించియుండు వాళాదిదోవమునకు సంబంధించిన లషమణములతో 

గూడిన రోగములను ఆమము నిలిచిన ద్రదేశమునచే కలుగ జేసీ బాధించును. (అనగా 

ఆమపదార్థ మెచ్చట నిలుచునో అస్థలమనంచే, క్రత్క్యాలమున శరీరమున వ్యాపీంచిన 

దోవముయొక్క_ లత్షణములతో గూడిన వ్యాధుల గల్లించు ననుట. 

అధి అసాధ్యవిసూచ్యలసకలత,ణములు 3a 

యళశ్ళా వదనా ప్పనఖో ఒల్పసంజ్ఞై 

వమ్ముర్దితో 'ఒభ్యంతవయాతే సతః, 

మస్వరస్పర్వవిము క్ష సన్తి 

ర్యాయాన్న రస్పోఒపున రాగ మాయ, 9] 

విసూచ్యాదిరోగమల'ే వీడించబడజిన రోగికి దంతములును, పెనవులును, 

గోట్లను నల్ల బడి శరీరమున (ప్రజ్ఞ దప్పి వేశేషముగ వమనము లగుటే కన్నులు లోనికి 

బోయి కంఠస్వరము హీనమె కీళ్ళన్నియు సడలి బటుళత్వములేక నిస్పారముల్తె 

యున్న యెడ అరోగి బ్రతుకనోవడు. (విలంబిక మనునది స్వభావము ఛేతజే యిసా 

ధ్యము. కావున వెచెప్పిన యసాధ్యలత ఇములం నినూచ్యలసక ములకు నంబ థీం చిన 

వని యెరుంగునదిఎ 

లో 

క మో మూ, తౌ ఘాతో విసంజ్ఞ తా ఆమో ఊవ్కవా ఘోరా! విపగచ్య్యాం బ్బా 

దారుణాకి” వినూచిరోగమునందు నిదురపట్టకుండుట, నః లోకమునకు కంబ గిం దిన 

విషయములయం బెల్ల నాసలేకుండుట్క శగీరము వణాగుట, మూత్రము 'విగబకుండుట, 

విసూచ్యువద,వములు తం త్రాంశరమున సీరీతి నున్న వి:నిధ్రాణా?ో రతిః 

పృజ్ఞతప్పి మె మైకమ్ముగ, గృమ్లుట రః మైదువదృవములు మిగుల యారను ట్రై నవి ని గలి 

నవ్వుడు రోగి జీవించుట కష్టము. 

విసూచి వ్యాధిని గురించి యిచ్చట సివివరము నెరుంగునది;:లాావినూఛి 'చె థి 

యందు మూడవస్థా భేదములు కల్లును, అందు తోలియనస్థ వ్యాధిగ్రారంభదశళ, ఇదు 

తొలుత సాభారణముగ నజీర్ణ విరేచనము ల-రంఖిం చి కొన్ని సమయములలో * దనరును, 

కొన్నినమయముల నురుగును విశేషము? విలశేచనము లగును కొన్ని వర్యాయముణు 
విశేచనములయిన పిదప వసరుతోగూడి జీర్ణము ఇని యావోరవదార్థము విలేభనము 
లగును. పీమ్వట గంజివలె చిక్కనెన ఏరే సనములగుచు వొంతుబుగు డ్ శదనుగుణముగ 

నగుచుండును. ఇ త్తెరంగున వమనవిశేచనములగుచు కొంగ క *లమునకు నీళ్ల వ టివి రీదన 
ములును; వాంతులునై తుట్రతుడకు వమనములైగళు, విరేచనముల్తై నను సిణడును, "లీక 

నొక్క పెట్ట న శెండును నిలుచుట కలదు. ఇది క్రక్కారము నిలిచిన వింటే మూత్రము 

మాధవి 
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కూడ నిలుచును. ' ఇది వ్రథమావస్థ వరమావధి. పీమట కెండవయవస్థ;: ఇందు వమన 
విరేచనమూూ తృములు ని చినతోడ శే కడుపులో నొప్పిపుట్టుకు. ఆవులితలు వచ్చును, 
భ్మనమము, దప్పి, శరీరమున మంట, శరీరంబున కాంతిమారుట, వణకు, రొమునొప్పి, 
తల తిరుగున ట్రుండుట, కాళ్లు చేతులు కొంకరలుపోయి లాగుట్క ఈ లవణము లోక 
టొకటిగ గల్లును, ఇదియే అలనకము. పేీమట వాతకఫములు మిక్కిలి (త్ర,కుపి పితములై 
స్రోతోరంధ్రముల నన్నింటి నడ్డగించుటం జేసీ దుస్తమలము ఆమాశయమునం జేరి. నిశ్శబ్ద 
న్ సంఘేంచియుండును. షదియే దండాలసకము* ఇది రెండవయవస్థ వ పరమావధి, 
మూడవయవస్థయందు తొలుత రెండవస్థీలలో గల్లిన యువ దృవములన్ని యు మితిమీరి 

నాడి మిక్కిలి బలమువెడి శరీరము మంచునీళ్ళవ లె చల్లబడి వివరీతముగ చెమటబట్టును, 
కన్నులు లోనికి లాగికొనిపోవును. దప్పి ఎంత నీళ్ణుత్రాగినను నిలువక యధికమగును. కడు 
పుబ్బర మధికమె వెక్కి_ట్ల అధికమగును. శరీరమున బలము నళించుకొలది నిశ్చేష్టత 
వహించును. ఇట్టి లతీణములు గాన్పించిననాడు రోగ్ తీణమా త్ర, మైనను జీవించ 

జాలడు. ఇదియే మూడవయవస్థ పరమావధి. 

రః మూడవస్థలలో మొదటి యవస్థయంచే తగినచికిత్స మిక్కిలి జాగ, త్తతో 
'జేసనయుడ కొంతవర కా వ్యాధిని సాధింవనగును అఎ దుపేక్షించినచో దక్కిన 

కెండవస్థలయందును వ్యాధి దుస్సాధ్యమగును. ఆావ్చున *ెంత శీన్ఫుముగ తొలుదొలుత 
చికిక్స చేసిన నంత నులభముగ నుండును. 

ఉద్దారశుద్ధికు త్సాహో వేగోత్సర్లో యథోచితః, 

లఘుతా క్షుత్పిపాసా చ బీర్ణాహారస్య' లత.ణమ్, 2) 

ఆమశేషనంబఎధథములేక శే త్రోనుపులం శుద్ధముగ వచ్చుట్క శరీరమునకును 
మనస్సునకును ఉత్సాహము జనించు, , మలమూత్ర వాతములు బంధములేక కాలోచిక 
ముగ వెడలుట, శరీరము చుల్క_ నై యుండుట, ఆకలిదవ్వులు వి కారము లేక యశఫోచిక 
ముగ జనించుటు ఈ లతణము లున్న-వో నాహారము బీర్ణం బైన దని యెరుంగనది 

వతి శ్రీమాధవకరవిరచితే మాధవనిడానే 
] a న్ అగ్నీ మాంద్యాజీర్ల విషరాచ్య లసకవిలంబి కా 

నిదానం సమా _ప్ప్తమ్, 



“ఆజీర్ణ భోజీ మధురాన్లునిత్యకి. ..... నంలళ లే శ్రీమాంన్తు”” అకు వాక్ళము'"చే 

నజీర్ణము కి శక్రిమివ్యాధిక కారణముగ నీ శ్రే ౦ద చెప్పబడు చున్న ని. 'కొవున 6 రణగు వ 

మెన యజ మును శెప్పీనపిదవ (క్రీ మినిదానము వెవృుబడును. 

అథి క (క్రిమి భేదములు గి 

శ్రీనుయశ్చు ద్విధా ప్రో పోకాః బాహ్యాభ్యంతర భి వతః, 

వహీర రలకఫాసృగ్విడ్డన, ఛేదాచ్చతుర్నిథాః. శే 

కి ములు బావహ్యాము అనియు అభ్యంకరము అనియు శెడు విధములు. ఆడు 

శరీరమునరదు చావ్యామలములైన చెమట మున్నగువా'ని న్య్మాక్శయించి పుట్టినవి 

చావ్యాములు. కఫము, రక్తము, పురీషము నును శరీరము భాభా? మన నుండు గుల 

ములబుట్టినవి యాభ్యంలేరములు. చావళ్యళ్య ఎశరమలముల జనిఎచీనవి 'మొత్తమున 

నాల్లువిధములుగ నుండు నని భొవము. ఈవిషయ మే చరళమున “కే పునః వ్ర్యూతి 

భిర్భిద్యమాణాః చతురిషిథాః. రద్యథా---పురీవ జా?) నేష లాం; పణికణాకి మల 

జాశ్చేతి” అని చెప్పబడియున్నది. ఇచ్చట “మలజా$ అకు వనమునకు బొస్మృమల 

ములగు చెమట మున్నగునవి యిని యర్థము. 

రి చావ్యాక్రిములలవ్స్ ణము ఫా 

నామతోో వింశతివిథా బాహ్య స్పత్ర, మలోద్భబాః, 

తెల ప ప్రమాణసంస్థాన వర్డాః కేసు ర టి 

బవవపాదాళ్స సూక్తళ్చ యూూకొ లిక శ నామ, 

ద్విథా కే కోకవిటకా కరగ కనా లా ప్రక తే, నె 

పెజెప్పబడిన నాల్డు తెరుగులై నొ శ్రీ ము నామ శేదముజీ. నిరువదివిభము 

లగును. అందు బాహ్యామలములైన చెమట మన్నగువానియందు బుటిక కీ ములం రా ఆ ల 

నువ్వులయంకటి వరిమాణంబుళు అకారంబుకు నల్ల నిరంగుకు గలి మనుజుల బెండు, 
కలను (మాసిన) గుడ్డలశు ఆశ్రయించి యుండును, అయ్యన శం జీకసాా ములు కోచి 

ణి 
మిగుల సూ త్న కొరము కట్టయుండును. ఇందు విన కల న్నాక౪ం చినవి 

ram oo re 
రా ఆ బ్య చాన వల 2 mt వై po ఛ త్రిన్యాయమువే మలము లని యచ్చట వాడ కిరు. గ న్ను ఇతని" 

షము కఫము రసధాతుమలమగు కగ్గోవంటి వారము 5 సి ని టబోవములోని కఫము 
శా దస్ యొకుగవలెపః + నో 
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యూక అనియు పేలు), లిక్ లనియు (ఈళ్ట్రు చెప్పబడును. ఈ క్ర ములవలన 
పొడలును, బొబ్బలును, దురదయు, కణుతులును కల్లును. 

—-ఇఅర్రి (క్రిములు కల్లుటకు సామాన్య కారణములు రికా 

అజీర్ణ భోజీ మధురాన్లునిత్యః ద్ర ద,వపియః వీష్ణగుడోవభోశ్రా, 
వ్యాయామనవర్జీ చ దివా కయోనోో విరద్ధభుక్ సంలభ తే మాం స్తు.4 

భుజింవబడినయావారము జీర్ణము కాకుండునపుడు మరల భుజం వినను, అజీర్ణ 
కరములగు పదార్థముల భుజించినను, విడువక పులుపు తీపికల పదార్థముల భుజిం చినన, 
ద్రవరూపములగు నావహారముల విడువక భుజించినను పిండితో చేయబడిన వదార్థములను, 
చె మును తినుచుండినను, 'దేహావర్మిశ్సమమును జేయకున్నను, వవటీ యందు నీదురించి 
నను సంయో గాదులవే వరన స్పరవిరుద్ధిమువైన తీరము త్స్యాదుల నొకటిగ జేర్షి భుజించి 
నను (క్రిములు జనించును. 

అరె ఆభ్యంతకర కి, కి ములు జనించుటకు కారణములు ఇత 

మాషవపిషాూమ్లలవణగుడశాకై 8 వురీషజాః 
మాంసమత్స్య గుడక్షీరదధికర శై శః కఫోద్భవాః, 
విరుద్దాజీర్ణ శాకాదై రః శోణతోన్లా భవ_న్సిహీ, 

మిళువేలపిండి, పులుఫును ఉవ్వాశు కల ద్రవ్యములు, బెల్లము, ఆకుకూరలు 

వీని నధికముగ భుజించుటచేత పురీవమున (క్రిములు పుట్టును. మాంసము మత్స్య 
ములు బెల్లము పౌలు పెరుగు పులిసినగంజి, పుల్ల నీట వీనిని విశేషముగ నుప 

యోగించినచో కఫమునందు (క్రిములు జనించును. వరస్పరవిరుద్ధంబులంను ఆజీర్ణ 
కరంబులును నగు కూరగాయల భుజించుటచే ర_క్షమునందు (క్రీములు జనించును. 

== క్కిమివ్యాధిల&్ ణము . (-»” 

జరో వివర్ల తా సూలం హృద్రొగస్పదనం భ్రమ గ 

భ్ _కృట్వేషాఒతిసారళ్చ సష్ణాత 'ఫ్రేమిలతణమ్,” 

జ్వరము, శరీరము స్వాభావికవర్ల ము మారియుండుట, కడుపులో నొప్పి, 
రొమునొప్పె, శరీరము కృశించుట, ఒడలు దిరుగుట, అన్న ద్వేషము, అతిసారము 

ఇవియన్నియు క్కీములుకేల వానికి కల్లు చాభులు. 

Ct 

ధ్ర కఫజ్యక్తి కి మిలక్షుణము ధిక 

కఫాదావూశయొ జాతా వృద్ధాస్పవ్పంతి సర్వతః, 7 

పృథుబ్ర ధ్న నిషా; శేచిత్కేచిద్దీజ్తూపదోవనూవ, 

రూఢధాన్యాబు_రాకారాః తనుజిక్షూ స్తభాణవః, 8 
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శ్వేశాస్తాన్రూవభాసాశ్చ నామతనస్సప్తథా తులే, 

అంత్రాదా ఉదరా వేస్టూః పహృాదయాడా ముపహోగు దాః. 0 

చురవో దర్శకుసుమాః సుగద్భా్ట చ కుర్వ లే, 

వృాల్లాసమాస్య స్సవణం అవిపాకమరో చకహ్. 10 

మూళ్భాచ్చర్ణి జ్య రానా హా కార్య మవథుపనసాక్, 

కఫము నాభారముగ చేసికొని యామాశయమున పె'జేప్పిన 5"రణముల చీ (క్రీములు 

జనించును. ఆవి నానాట వృద్దినొంది చేవామునం బెల్ల నంచగించును. అందు కొన్ని 

తోలునొట్టమువ లె పెద్దవిరై నునుపుగల్జియుండును. ఇవి ప్తేవులను నినుటం బేసి అం శ 

దము లని పిలువంబడును. కొన్ని యెొజ్జలవ లే నున్నగ నిడువ లై యుండును. ఇవి కడుపుని 

చుట్టికొనియుండుటవలన ఉదరా వేష్టము లని చెవ్చనగును, కొన్ని మొలిచిన భ"న్యుజు 

-మొలకలవ లి సూక్షైకారము కల్లియుండును. ఇవి హృదయమునకు వ్యాపించి నాదయ 

మును తిని చెరచును; కావున వాదడయాదము లని చెప్పబడును. కొన్ని నన్నని యా॥" 

రముకల్లి నిడుదశై యుండును. ఇవి గుదస్థానమును తినుచు రంధ్రమును పెద్దదిగ చేయును. 

కావున మహాగుదము లని చెప్పందగును. కొన్ని మిక్కిలి నూత్యమెన యాకారముకచ్లి 

శరీరమున వ్యాపించును. ఇయ్యావి దొంగలవ లె చాగియుందునుు, ఆన చురు ఆను 

పదమువే వ్యవహరింపబడును. *ళొన్ని తెల్లని యాకారములు. కల్లియుండును. ఇవి 

రెల్లుదర్భపువ్వులంబో లె యుండును. కావున దర్భకునునుము లని చెప్పబడును, కొన్ని 

యొజ్జనికాంతి గల్లియుండును. ఇయ్యవి కొంచెము నుచాసనక్షన్టియ ందుటం చేసి నుగ 

ధము లని “పేరొ_నంబడును. ఇ తెఆంగున నేడువిధము.లైన (క్రీములు షఫమును ఇమం 

చును. ఇవియన్నియు రొమ్హదరుట, నోటివెంట సీరువెడలుట్క అఆజీగ్గము, “రుచి, 
మూర్చ, వాంతి, జ్వరము, కడుపుబ్బరము, శరీరము కశ నొందుట గుమ్మగ, పడ సేము 

ఆను నీరోగముల గల్లించును. 

ర కవాహినిరాసానర క్రజా జ నవోఒణనః, 1 
అవల @ బావనే — 0 

అపాదా వృత్తతానమ్రూశ్చ సౌమ్యా ల్కేచిదవగ్శనాఖ 
శకేశాదా రోమవిధ్వంసా రోమద్విపా ఉదుమ్చు రా 
అగు నా జో వ! పక్షే కు జ్హైకక ర్థాణః సహసౌరసమాతరః, 12 

రక్తమును శరీరమున వ్యాపింవజేయు సీర (నన్నని నరములయందు జేరి 
'రక్తముననే మిక్కిలి సూవ్షీరూపములై. కాట్టలేక గుండ్రని యాకళారముగగ్లి 

* చుర స్టేయే అని ధాతువు, చోరయ నీతి ఆ దురవుం. కోణాడికముగు 
కుప్రత్యయా౦క షూ చురుశబ్బము, ' 
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యొజ్ఞనిపురుగులు పుట్టును. ఇవి ర_క్తజ్య కములు. ఇందు కొన్ని మిక్కిలి వరమాణు 

రూవములుగ నుండుట జేసీ కన్నుల కగవడవు. వీనిలో కొన్ని తలవెం,డ్రుకలను నశింప 

జేయును దానం జేసీ శేశాదము లని చెప్పబడును. కొన్ని శరీరమున నుండు రోమముల 

ధషంనముచేయుటవలన రోమవిధ్టంసము లని చెప్పబడును. కొన్ని రోనమరంధ్రముల 

న్నా శృయించియుండుటవలన రోమదీపము లనియు, కొన్ని బొడ్డకాయలోని పురుగుల 

వలెకుండుటచే నుదుంబరము లనియు, కొన్ని తులసిగింజలవ లెళుండుటచే సౌరసము 

లనియు, కొన్ని మణీ యనేక (క్రిముల జనింవజేయుట చే జ న్లుమాత్ లనియు నామ భేద 

ములచే నాజువిధములుగ జెప్సంబడును. ఈ యాబువిధము లే న (క్రీములును రసమును 

వెరచి (పృభానముగ కష్టము. ల గల్లించును, 

ఇచ్చట “సదాసౌరనమాళరక” అశుచేట మాళ్ళశబ్దమునకు జంతుమాత లని 

యర్థము. ధ్ర యర్థమును చరకాచార్యులు “ నామాని కేశాదాః. .. .. , క ి దుమృరా 

జ న్తుమాళరక” ఆని వగ యున్నారు. మరియు నీ క్రిములచే గల్లురోగములు చరకా 

చార్యుల చే నిట్లు చెన్పబడన క ప్రభవః వేళశ్య శునఖలోమపమ వధ్వంనో, 

వణగ తానాఇఖ్బవార్ష కణూూతో దసంసర్పణాని, ఆతివృద్దా నాఘ్బత్వక్ సీరాస్నాయు 

మాంసతరుణాస్థిభవణమితి ఇయ్యావి తలవెండ్రుకలు మిసములు, శరీరమునందలి 

రోమములు, నోళ్లు, కప్ప వెం డుశలు ఏనినన్నింటిని చెజచి యూడించును, (వృణనుల 

యందు వ్యాపించిన (క్రీములు వర్షము (జిలు; దురద, పోటు ఈ బాధల గల్లించి లేని 

చోటకూడ | వృణాముల వ్యాపింప టే యును. అయ్యావి మిక్కిలి వృద్ధినొందినచో చర్మ 

మును, సిర (సన్ననినరములవు, నరములశు, మాంసమును, వెన్నెముకను నానాట తిని 

నశింపజేయును.  (ఇదియంశయు కుష్ణమున గల్జును కాన వీనికి కుష్టైకనిర్థాణ! అని 
యూనా 

రడ బడెను.) 

పకాషశ యే పురిపోళ్డ” జాయ న్హే౬ ధోవిసర్చిణః, 
ద 4వ ౦ 

వృద్ధ-స్సి సుష్థిర్భ పెయుశ్స లే యదాఒఒమాళ యోస్తుఖాః, 13 

తచాస్యోద్రారని క్య్వానా విడ్డన్ధానువి థాయిన్కి, 

పృథువృ_త్తతనుస్థూలాః శ్యావపీతసితా౬సీ తాః, 14 

"తే పజ్బు నామ్నా, క్రి యయః కశేరుకమశేరుకా,, 

సాసు రాదాస్పతొలూ కాః "లేలిహా జనయంతి హి, 1b 

విడ్భేదశూలవిష్టమ్మ కార్భ్య పారు మ్య పాజ్ణు ఆ 

రోమహార్థాగ్ని సదనం గుదకల్లూర్వెమార్డ గాః, 16 
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పురీవజ క్రిములు పక్వాశయమున (మలకోళమున) బుట్టును. ఆయ్యవి (క్రింది 

శరీరభాగమున సంచరించుచు నానాట నృద్ధినందు చుండును. అయ్యావి ఆమాశయమున 

కఖిముఖములుగ సంచరించునపుడు ముఖమునుండి వెడలు త్ర 

మలమునకు సమాన్యమెన దుర్షంధము కచ్లీయుండును. అండు కొన్ని పాొడవుగను కొన్ని 

గుండ్రముగను కొన్ని సన్నవిగను కొన్ని లావుగను ఉండును. అయ్యివి కొన్ని 

నుపులును నిశ్వానంబును 

శ్యామవర్ధ ంబులును; కొన్ని కచ్చనిరంగును, కొన్ని తెల్లని రంగును, కొన్ని నల్లని 

రంగును కల్రియుండును. వానికి కకేరుకములు, మశేరుకములు సొనురాదములు, ఫలు *షె 

ములు లేలివాములు నని యొదు పేరులు కల్పియుండును. అట్టి మైదువిధములైన 

(క్రిములును మలమును ఊండలుగ ద్రవము లేక చేయును, కడుపులో నొప్పి అుట్రించును. 

మలమును చెట 'వెడలసీయక _ అడ్డగించును. శరీరమును కృళింవజేయంము. చర చును 

గరగర మని కరకు బుట్టిం చును. -పాండురోగమును గర్గించును. ఆయ్యవి మార్షాంగరి 

మున సంచరించుతరి రోమహార్ష ౦బును, జఠరాన్ని నాశంబును, గుదస్థానమున' చొరదిలా ౪ 

కల్లును. 

చరశమున వీని "పేరులు ఇెవ్వునపుడును “తేషిం నామాని కకీరుకముెకీరు 
కాలేలివాః శాలూవకా సౌసురాదాళ్చేతో అని శాలూకములను శాలూవకము అని 

వ్యవహరించిరి. 

బతి | శ్రీమాభవకరవిరచితే మాధవనిదానే 

శ్రీమినిదానం నమా _వ్రమ, 

alan moet 



ర్ పాండురోగకామలాకుంభకామలా 

హాలినుక నిదానమ్, 
మమ్ ను. 

ఇ ct 
93 (క్రిమినిదానాంతమున విద్భేదమాలవిష్టమృ కార్శ బ్రపారుమవ్యపాండు తా; అని 

చెప్పియుండు వాక్యము వేత మలమున బుట్టిన (క్రీనులవలన పొండురోగము కూడ పుట్టు 
నని తెలియుచున్నది. కావున, క్రిమినిదానానంళరము 'పొండురోగనిదానము చెప్ప 
బడును. 

మాక ం = 9 = 0 పాండురి గాస్ట్సృ్య్భ తాః వఖ్బ వాతవీత్త్సకమై స్ర్రయః, 

చతుర్ధస్సన్ని పా తేన వఖృ్బుమో భతుణాన్య ఎదకి l 

పాండురోగము వాతపి త్తకఫలమువే వేల్వేరుగను, త్మిదోవముల సన్ని పాఠము 
వేళను, మట్రిని తినుట చేతను కల్లుటవలన నెదు భేదములు కల్టియుఎడును. 

అరి పాండురోగనిదానము సంసా ప్పి 6జా- 

వార్థయామమన్లుం లవణాని మద ఫ్రం 

మృదం దివాస్వపవ్నమతీవ తీత్ణం, 

నిషెవనూణస్య ప్రదూప్య (సమెత్య) రక్షం 

దోహో స్థ గ్రచం పాండురతాన్నయ ని, ల aan 0) RR 

డేవాపర్ని శృమము నధికముగ చేసినను పులుపు ఉవ్వు కలపదార్థముల నిశేషముగ 
శుళం చినను, మద్యమును ద్రావినను మట్టిని లెన్నను, వవటియందు నిదురించినను, 

మిక్కిలి తక్షములగువడార్థముల నధికముగ నేవించినను, చాతవీ త్తకఫములు వేర్వేరుగ 
మైనను అన్నియు కలిసీయెనను పృకోవమునంది శరీరమునంగుని రశ్షమును చెరిచి చర్మ 
మున పాండువర్ష మును కల్లించును. 

‘6 జీల క వ్ గృటాచార్యుడు శ్లేమ్మత్వ గ క్షమాంసాని ప్రదూష్యు ఆని చెప్పియుండుట 

చేత ్లేవృము త్వక్కు, రకము, మాంసము అను సీదూమ్యముల _ నాల్లింటిని చెరిచి 
పౌండురోగమును కల్పించు నని తెలియుచున్నది. దీని ననుసరించి ప్రకృత, గృంభమున 

వ ర్ జగ అశ ॥ రక్షపదముచేత శ్రే షళ్వజాంసములుగూడ చహింవబడు నని యెరుంగునది. చరకము 



పాండురోగ కావములాకుంఛకామలాహలీమకనిదానవు _ 2! 

జీ » (irk. 

నందు సపాండురోగనిదానసంప్రాపులు విపులముగ నిట్లు చెప్పబడినవి: దో మో! 

పిత్త, ధానాస్తు యస్యకువ్య ర్తి ధాతువు శె థిల్యం తస్థ ఛాతూనాం గొరవ) 

చోవజాయ తే. తతో వర్ణ బల స్నేవో యే చాన్యే ప్యో్యోజసో గుణా, చజితి 

వమ్షయమత్యర్థం దోషదూమ్య (ప్రదూషణాల్ , సో౭ల్పరకో౭.ల్ప మేదస్కో. నిస్సా 

రళ్లథి లేని )య8; 'వె వర్హ్యం భజే తస్య పాతుం శృణు సలతిణమ్. తారాలులన 

ణాత్యుప్తవిరుద్ధాసాత్యభోజనాల్ , నిష్పావమాషపీణ్యాకతిల త్రై లనిషేవణాల్ . విద 
చిం 

జం wn 

వేగానాఖ్బు విధారణాల్. కామచిన్తాభయ కో ధశోకోవహాశ చతస, నమునీగ్భ.) 

యదా పిత్తం వృాదయే సమవస్థిళమ, వాయునా బలినా శీ స్థం స్రోతోభిగ్షళభిన్స 

తమ్, పృపన్నం శీవలం డేవాం త్వశాంసాంతరమా శ్చితం, (ప్కమూమ్య కఫచబా ఆ 

నా క (డాంసాని కరోతి తల్, వరాకొ వారిత వహారిదాల పొందు? బహువిభాం 

స్తషచి. సపొండురోగ. ఇత్యు క్తి (చరక-చి. అః ౧౬ శో. 5 ౧౧) సీర్గమును 

ప్రధానముగ జేసి తక్కినవాతకఫములం శెండును. బేరి ప్రళోవముజెంది. రనర్ష"ధి 

ఛాతువుల నాశ్శ్ళయించినయెడ ఛాతువులు శిథిలము లగును. భారను గగన, 

ఓజస్సు ముఖ్యముగ చెడుటవలన శరీరవర్ష ము. బలము, శరీరమునందలి జిడ్డు మున్నగు 

నోజోగుణములన్నియు. శీణించును. వాతాదిదోషంబులును, రసాదిభాళువులును 

వెడుటంచేసి వై జెప్పిన యోజోగుణములన్నియు. బొత్తుగ త్నీణించును. ఆట్రిరో! 
రక్తంబును శీజన్సును మిక్కిలి స్వల్పములై చతురాదీంద్రియముల పొటనము. చెడి 

శరీరమున స్వాభావికమైన వర్ణముమారి వివర్ణతను బొందుకు. మరియు '8 *రము, 

పులుపు, ఊవూ ఈరసములు కలవదార్థముల నధికముగ భుజించినను, మిక్కి 

యున్ష పదార్థములను పరస్పరవిరుద్ధములై న తీరమశ్స్యాదులను, శరీరమున కినుడ॥ 
యలవాటు లేనివదార్థములను, ఆశుములను, ఉద్దులు నువ్వుల 'తలీకపిండీ, నువ్వుల 

నూనె వీనిని వేషముగ సేవించినను ఆవోరము బీర్ణ ము 8 క్రయుండు నమయమున 

పగటిపూట నిదురించినను, చేవాపరి శ్సమమును వ్ర్రీనంగమమును అధికముగ శేసినను, 

శరీరోవచారముల వ్యత్య స్తముగ _ చేసికొనినన్కు  ఆయాబుతువుల నుండపలసిన 

కీతోన్షరూవబుతుభర ములు _ మారియున్నను; మలము; మూరు వ*కను 
మున్నగు వానిని విసర్జింవ నవసరమైనకాలమున విడువక వానివేగనును అడ్డగించి 

విడువకుండినను, కామము, ( స్తీ లవిషయమైన యభీలావ) చింత, భయము, _్కధము, 

దుఃఖము అను నీమానసిక చ్యాపారములచేత మనన్సు వెడినను, సీత్తము, వ్రశేనము 
నొంది హృదయస్థానమున జేరి ప్రభలమైనవాతమువే నడ్డగించబడి పది స్రోతోమార్ష 
ములనుండి స్కవించుచు డేవామునంకొల్ల వ్యాపించి చర్చ మునకును చమూంనచునకును 

మధ్యమున జేరి కఫమును, చాతముళు రక్తమును, చర్మమును, మాంనమురు ఇెరిచి, 
చర్హ్యమున అఆకుపచ్చనిరంగును, _వనుపురంగును, పొండుపర్థ్మ మును కల్లించును, 



1929 మవాధవనిదా నే 

ఇంకను ననేకవర్ష ముల గలంగం జేయును. ఆయ్యది పాండురోగ మని మెప్పబడును. 

ఇ త్రరంగున పాండురోగకారణములును దాని న్వరూపంబును అది సంభవించు (కమం 

బును చరకమున విపులముగ నిరూపింవబటెకు. 

మరియు చాత పాండువునందు అరుణవర్థ ము కలిసిన నలుపును, పీ త్తపాండువు 

నందు వచ్చనిరంగును కల్లియున్నను, పాండురోగసామాన్యముగ పాండువర్ష మధిక 

ముగ నుండును. కాన “దోహో స స్త చం పొండురతాం నయ చి” అని ప్రకృత గం 

మున జెప్పబడేకు. ఈవిషయమును. వాగ్ళటాణార్యుడు “పొండుత్వం తేషంచాధికమ్, 
యతో౭కః పాండురిత్యు క్షి అను వచనముచే నిర్ణయించి పౌండురోగ నునుటకు 
పాండుతర మధిక ముగ నుందుటమయే కారణ మని యన్వర్థముగ చెప్పిరి. 

౦ 'పాజ్జురోగఫూర్వరయావములు థతా-- 

త్వక్స్యృాటనష్టీవన గాత్ర, త సావమృ, తుణప్రే తణకూటనో థా, 

నిరూ త్ర వీఠత్వము భావిపాకో భవిహ్యతే_స్తస వుగస్పరాణి. 8 
పొండురోగము కల్లుటకు ముందు చర్మ ము కొంచెము కొంచెము వగులును, నోట 

నీరు వెడలుశు* శరీరము కృళించును. మళ్ను దినుటయం దాన పొడమును. కన్ను రెప్పల 

నందులయందు వాపు కలుగును మలమూత్ర ములు పచ్చనగును. జీర్ణ శ క తగ్గును 

ఇవియన్ని యు 'పాండురోగము జనించుటకుముందు కల్లు ఫూర్వ రభూవములు, " 

మరియు ఫూర్వరూపములం చరకమున  విశేషముగ జెప్పబడినవి:“తన్య 

లిజ్డం భవిష్యత, హృడయనస్నన్లనం కాశం స్వేదాభావకిశ్ళ మ స్తథా 

సమ్మూ లే2.సీ కొ భవేత్సర్వక కర్ణమేడీ వహాతానలః. దుర్భలస్సడనోన్న ద్వట్' 

శ్ర మృ భృమనిపీడిత; గాత శూలజ్వరళ్వాసగారవారు చిమాన్న రః. మృది తై రివ 

గాతె)శ్చ పీడితోన్నథితైరివు శూనాక్షీకూటో. వారితః శీర్ణలోమా వాత ప్రభః 
కోవనళ్ళిశిరద్వేషీ నిద్రాళుః సవనో౭ఒల్వవాక్ పిండిలో చ్వేష్తకట్య్యూరు పాదిరుక్న 

దనాని చ, భవన్వ్యారోవాణాయానై ౯ (చరక, చి అ. ౧౬ ఖో ౧౧-౧౬) 

రొమ్రదరుట, శరీరము జిడ్డం'లేక గరుకుపారుట, చెమటవట్టకుండుట, (శ్రామము 

అనునవి పాండురోగ వూర్వరూపములు, మరియు--వెవులలో గుమృని ధ్వని పుట్టుట, 

జాఠరాశ్ని మందగించుట్క శరీరబలము నళించుట, శరీరము కృళించుట, అన్న చ్వేషము. 

కల్లుటు) శ్రోనుము, ఒడలు దిరుగుటు ఒడలినొవులు, జ్వరము, క్వాసము, అరో 

చక్రము అవయవములు విరుగగొట్టినట్లును పిసికినట్ల్టును మర్జించినట్లును చాధకల్చుట, 

కన్నులసంధులలో వాపు పుట్టుట, శరీరము వచ్చగ నుండుటు, వెండుక లూడుటు, 

దీరమున కాంతి చెడుట, కోపము నిష్కూరణముగ కల్లుట, చల్లనిస్పర్శ్మమ్నుపై ద్వేషము 
శ 
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పుట్టుటు నోట నీరు వెడలుటు అధికముగ మాటలాడజాలకుండుట్క, మిద్ది మున్నగు 

నున్న తేస్థలమున కెక్కి_నను, కొంచెము శరీరమున కాయాసము క్షచ్చించువకుఖు. శీసీవను 

పిక్క_.లయుంఎదును నడుమునను తొడలయిందును పాదములయందును నొస్పిఫుస్టుట, 

లేక విరుగగొట్రినట్లు 'బాధకల్లుట, ఇవియన్నియు పాఎడురోగమున గగురూభముటు. 

వెచెస్పినవానిలో కొన్నియినను అన్ని యైనను దోవబలానుసారముగ ౫కు, 

అ నాఠజపాండురోగలతు ణము రితా- 

త్వజ్ఞూత్రనయనాదినాం రూతుకృస్ణారుణ పభ, 

వాతపాండ్వామయే తోదకమ్బానావా భ్రమావయః, 1 
చర్మము మూత్రము, కన్నులు మలము మున్నగునవి లేక నల్బని రంగ త్రో 

గూడిన యరుణవర్ణము కల్లి, పోటు, వణకు కడుపుఖ్బరమ్యు | ఛృము ౫౧ యన్న. ద 
వాతము చే జనించిన పొండురోగ మని యొరుంగునది. 

ఇచ్చట కృష్ణారుణాది వర్ల ము కన్తినను పొండువర్థ ము తక్కిన పచ్చ ములక 

నధికముగ నుండును. ఈ విషయము నుశ్చుకాచార్యుడు “నిరస సై లేష్విపా 

పాండుభావో యతో2_ధికో౭కః ఖలు పొండురోగఖటో ఆకు ోకమున జేల్బ్పగి* 
0 పి లజపాండురోగలత జము be 

పతమూ త్ర శకృన్నే త్రో దావాతృష్ణాజ్వ రాన్వతః, 
భిన్న విటో్కో_ఒతివితాభ; పత్తపాండార్ట్యయయి నరు, /) 

పిత్త పాండురోగమున మూరృము మలము పన్నులు వచ్చసెరంగు శ న్ 
యుండును. తావము, దప్పి, జ్వరమును కల్లును. మలము (ద్రవము శక యుండ బు 

నుండును, శరీరమంతయు మిక్కిలి వచ్చనె యుండును. 

మరియు నీ పి శ్రపాండువునందు దప్పి; మూర్చ; ఒడలిచెముట్క చల్లనిన్సర్శము.పై 
నిష్టము. కల్లుట, అన్న ద్వేషము, నోరు చేదుగ నుండుట ౫ లషమణములు గగనము, 
ఇంచుశెనను వేడికిని పులుపుకుళు ఓరువజాలడు* అన్నము పెదస్టాచర్శ యావముగ 
వరిణమించి ్రేఫులు పుల్ణగవచ్చును. 'కడుపులో మంటపుట్టువ. మలమున నోరువ 
రాని దుర్గంధము పుట్టుకు. బలము నళీంచును. చీకటి గ్రమ్మిన ట్లుండును, ఈ వివమయిము 
చరకమున విశోవముగ నిహాపించబడినది, ul 

అరి కఫబపొండురో నలత ణము రి. 

కప వ్ర 'నేక్షన్హ యథుతన్థా/లస్యాతిగార వై, 
పాండురోగ్నీ కఫాచ్చు సై: త్వజ్ఞూ త్రనయనాన నై 1 ( 

జ్ 
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కఫమును వృద్ధినొందించు కారణములచే నుత్క_టముగ (బశోవమునొందిన 

కపమువే గల్లిన పాండురోగమునందు నోట కఫము 'వెడలుచుండును. వాపు పుట్టును. 
మైకము (గృమ్మను. వనులయం దుత్సావాము నశించును. శరీరము మిక్కిలి బరువై 
యుండును. చర్చంబును మలమూ త్రృములును కన్నులును ముఖంబును తెల్లగ నుండును, 

మలరియు కఫజ పాండువులందు ముఖ్యముగ శ్వాసకాసములు కల్లును. కటురసంబును 

రూతుంబునైన యాహారమును ఉప్పస్పర్శమును విశేషముగ కోరును. వాపు వెేేషముగ 
జనించును. నోరు తీపిగనుండును. ఈలమ్షణములు చరకమున ఇెప్పబడినవి. 

ఇతర సన్ని పాఠతజపాండురోగలక్ష ణము అయా 

జ్య రారోచకహృల్లాసఛర్జి తృ ప్లాక్ల మాన్వితం, 

పాండురోగీ తి విరోమె;ః త్యాజ్యః థీణో వహాతేంది యః 7 WD ఆ Uy 
(త్రిదోషములను ప్రకోపింవ జేయు నాహారవిహారాదులమేశత చాతి శ్ర కఫములు 

మూడుకు సమకాలమున ప్రక్రోవము నొంది పౌండురోగమును కల్పించును. ఇందు 
జ్వరము. కల్లను. నోట అరోచకము పీకరింతలు వచ్చుకు. చాంతు లకు, దప్పి 
యధికముగ నగును. బడలిక పుట్టుకు. ఇయ్యది తిదోపనన్ని పాఠజపాండువు. ఈ 
రోగమున రోగిశరీరబలము నశించి చతురాదీం ద్రియముల పాటవముతప్పిననాడు 
అసాధ్య మగును. కావున చికిళ్ళ చేయజనదు. 

మరియ్ము నీ సన్ని పాఠ పౌండురోగమున చాతొదులకు వేరువేరుగ జెప్పబడిన 
లక్షణములన్నియు కల్చియుండును. ఇయ్యది త్రిదోవములను ప్రకోపింపజేయు నానా 
విధాహారములపలన జనించును. ఈ విషయములం చరకమున నీరీతి చెప్పబడినది: 

“సర్వాన్న సేవినస్స కే దుహా స్రీదోవజమ్; త్రీలిద్దం సంపృకుర్వ న్ని పాణ్జురోగం 

నుదుస్సవామ్' (చ, చి. అ. ౧౬) 

9 మృజ్జపాండురోగసం ప్రా ప్రి నక్కా 

మృ త్తి కాదనశీలస్య కుప్యత్యన్యతమో వమలః, 

కయాయా మారుతం, పి త్తమాసర్యా మధురా కఘమ్, గి 

క వయేనృద్ర, సాదీంశ్చ రామ్యాద్భుక్షం చ రూకుయేత్, 
ఫూరయత్యవివ వై సవ న్రాతాంసీ నిరుణధ్ధ్యపి. 9 

ఇని యాణాం బలం హత్వా తేబ్లో వీఠర్యాజని తథా, 

పాణురోగం కరోత్వ్యాశళు బలవరాగి నాశనమ్, 10 ఢ ట్టి SHE 
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మనుజుడు బుద్ధిజాడ్యమువలన నొకనమయమున మట్టి దిశకు. ఇట్లు చాల 

కాలము మట్టి? దినుచున్న యెడ | త్రి తోవములలా! చీజై ననొకటి (ప్రక చును. ఆంధు 

కషాయ (వగరు రనముకల మృత్తికను తిన్నచో వాతము ప్రకోవమ)దును. టవ 

మట్టి దిన్నయెడ పిత్తము ప్రకోసించును. తీపిగల మట్టిని తిన్నచో కఫము ప్రకోపం 

చును. ఇ త్రెరంగునచే యామృ త్రిక రనరకాదిభాతువులను తనయందని రు కణము శీత 

పృకోవింవజేసి యన్నముళు గూడ రూత్షముగ జేయును. ఆమృగ్లిక వక్టముక "కయ 
=| 

స్రోతస్సులశిల్ల నిండించి వానిమార్ష ముల నడ్డగించును. దానం జేసీ చతురాదీరద్రియ 

ములు తమతమశ' క్రిని విడుచును. తేజన్సుశు వీర్యంబుకు ఓజన్సును చొర్మున చెడును. 

విడవ పొండుదోగముకు కల్లించును. దీనివలన బలము వర్ల ము అగ్నియు నశించును, 

0 మృజ్జ పొండురోగలత్షణము థా 

కూనాతీకూటగణ్లభూః సూూనపాన్నా భీ మేహానః, 

ర క్ష H శ్రీమకోస్థోఒతిసా శ్యేత నులం సాస్ఫృక్క_ ఫాన్విత న, 

మృత్తి కాభతణముచే కల్లిన పొఎడువునందు కన్నులసంధియందును, గండ స్థల 
ములయందును, కనుబొవులయందును సాదములయందును, నాభిస్థానము”౧గను 

గుహ్యృమునందును వాపు కల్లును. కోష్టమునందు (క్రీములు వెేేపషముగ కును. రళ్లను 

తోను కఫముతోను కలిసిన మలము చలుమారు వెప్త్వుచుందుకు. 

0 అసాధ్య పాండురోగలక్ష ణము స 

రాని oa పాణ్లురోగశ్చిరోత్సన్న ః ఖరీభూతొ న నిధ్యత్, 

'కాలప్రక కాద్యూనానాం యో వా వీశాని వశ సతి, [ల్ల 

పాండురోగమున న కొలమున చికిత్స వేయక యుసేశీంచినయిడ చరకి"అము 
అనసరించియుండి స్థీరముగనుండును. కానున నియ్యాని కుదురదు. మళలియు చల 

కాలము గడచుటవలన వ,బలముగ వాచి చూడబడు సద" రమ లన్ని యు nh ద్రకు లీ 
మ్ 

పచ్చగ నగవడుచున్నయెడ పౌండురోగము సివి ౩ *జీరదుం 
ఇన -ఎస్ట్సహరితం సకఫం యో-.క్సార్ల స్ట్ లే, 

దీన శే తది ళ్ ళల ణి ఇ షల ధ్ధ్ జై జం ఛర్టిమూ రళ్ళ షోల! ఫ్య 
ఇ 
గ వ్ _స్ప్వసృక్ యమయాద్యశ్చా సొ pa £5 పతేత్నమ ర | 

పార్ణువ _న్గనగ్గగో యస్తు పార్ణు నేత్ర త్ర్యశ్వ్ యూ ఛ్ర పేస్. ou 

పాబ్టుసక్జాతదర్నీ చ పాట్టుకోి వనక, 1d 



126 మాధవనిదానే 

పాండురోగమునే బీడితుడగు రోగ కఫముతోగూడి వచ్చనై నమలము బద్ధముగ 
కొంచము కొంచెముగ పలుమారు వెడలుచున్నను; మిగుల బలము హీనమె తెల్లని రంగు 

చేక్ర శరీరమునందంతట వ్యాపించి వాంలి చేతను మూర్చ చేతను వీడింవబడిన శు; రక్తము 

నళించుట చేత శరీరంబును మలమూత్రాదులును తెల్లగ నుండినను అట్టిరో॥ (బృతుకడు. 
మరియు దం౦ంశముల కాథార'మెన మాంస పృ దేశంబును గోట్లను తెల్లబడినను; కనురెప్ప 

లో రక్తము బొత్తుగ నశించి తెల్లనై నను; వస్తువులన్నింటిని తెల్లనిరంగు కలవానినిగ 

జూచుచున్నను అట్టి పాండురోగి మృతిజెందునుం 

అ న్రేషు నూనం వరిహిణమధ్యం మానం తేడా షు చ మధథ్యశూనమ్, 

గుచేచ సె ేపస్యథ మువ్కృ_ యోశ్చ కూనం వ వృతొమ్యున్త వస జ్ఞ కల్చ్పమ్, 

విసర్జ యే క్పాణ్లుకినం యశోబర్డి ర్భీ త థాతిసారజ్వరవీడితం చ. 15 

పొుండురోగ పీడితునకు జీవమునకు అఎతములైన మోగాట్లు మోచేతులు శిరసు న్సు 

పీనియందు మాత్రము వాపు కల్లి శరీరమధ్యమున వాపు లేక కృళించినను; కాళ్లు చేతులు 

శిరన్సులయందు కృశించి మధ్యభగ మునమా త్రము వాచియున్న ను; గుదస్థానము 

నందును, గువ్యాపృబేశమునను, వృమణముల యుందును వాపు కల్లి చీకటిలో నున్నట్లు 

కన్నులు కానరాక మూర్భనొందినవానివ లె నొడలెరుంగకయున్నను; అతిసారము చేతను 

జ్వరముచేకను బాధితుడైనను, ఆట్లిరోగిని శవ్పక చంపును; కావున యశమును గోరు 

వైద్యుడు వానికి చికిక్ళచేయక' విడువదగుళు. 

“అరి కామలాలవణము విత 

పాండురోని్ తు యోఒత్యర్థం వి _త్తలాని నివే చవ లే, 

తస్య పిత్తమసృజ్యాంసం దగ్ధ్వా రే గాయ కల్పే. 16 

నోర న త్ర త్రీ స్పభ్ళళం హోరి ద ద్రృత్వేబ్న ఖాననః, 

ర_కృపీకశకృన్తూత్రొ, భేకవర్షో గ ాలేస్ట్రియః 17 

దాహాోనిపాకి దౌర్బ్చ ర్చట్వసదసారుచికర్మిత, 

కామలా బపహా.పి క్రైపౌ కోస్టకాఖాశ్రయా మతా, 18 

వె జెవ్నబడిన పాండురోగమునే నీడితు డగు రోగి మిక్కిలి పత్తముకు వృద్ది 

నొందించు పచార్గములశు సేవించినచో పిత్తము మిక్కిలి (పృకోవమనొంది, రవ 
' వాది లీ అరి 

మొంసములను 7"వింవటేసి కామలారోగము కల్లించును- ఆట్రిరోగికి కశులును, 

ఏ ర్వ, చర్శంబుకు. గోళ్లకు ముఖాబుకు వచ్చుగ ప వనుపురంగు కల్లియుండుకు. మలమూత్ర 
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ములు ర క్తమునుబో లె చెబ్లగనుడుళు. "లేకు పచ్చగణిన నుండును. శరీర జెల్ల 

నుష్కించి శప్పవ లెనుండును. ఇఎ ది యములన్నియు పొటవము దక్కి. ఠతఈమచెమ 

వనులజేయ నోవకుండును. అట్రికో? శావము చేతను అజీర్ణ మును బలకీ*నము 

చేశను ఒడలినొవులచేతను అరో చకముచచే తను 'బొధింవబడి చాల శవ్వ్పదశ నొందును. 

ఈకామలారోగము (పృబలమెన పీశ్తమున కును. ఇయ్యిది కష్ట మును, రకత 
(UU 

వులను, కష్షక్కు.ను ఆ శో యించి లండు విధముల నుండును. 

మరియు సళాషలారోగము పొందునో*ీగము. శలేనినాడుభాడ. సీ గ్ల ప్రక్ళృగి॥ ల 

వారు పి శ్రవృద్ధిక రములగు పదార్థముల విెశేషముగ శృీదు చిన్. వాంగిగ్లి UR NYE స్ 

నని వాగ్భుటాచార్యుడు “'ఛవేర్పిత్తోల్బణస్యాసొ పొండురో గాచ్చి తేడాకిచ ఆను 

బాక్యమున చెప్పెను. 

అం కుంధకావములాలత్ ణము థియా- 

"కాలా _నరాష్టరభూళా కృచ్యాా స్వాభ్కుమృ కామల ?, 

శామలారోనమ్ జనించినపుడు రగినచికిళ్స చేయక యుపితీలచినచో నియ్య 

చిర కాలమునకు కోష్టమున జేరి స్థీరముగ నిలచును, ఇయ్యది కుంధిముము దణ గ హముంనె 
hy 

స్థిరముగ నుండుటం జేసి కంభకామల యని యన్వర్థముగ 'జేవ్పంబడును ఇ చిగిస్పోగు 

మిక్కిలి కషప్టనాధ్య మె యుండును. 

శిరి ఆసాధ్య'కానులాల మీ ణము Da 

ఆ ద్ జ q కృష్ణవీతశకృన్తూ త్రో! భృశం నూనశ్చ మానవః, 

సంరక్తాతీ ముఖచ్చర్దివిణ్లూ త్ర యశ్చ “ఫ్రా "వ్యతి, lg 

దాహారుచితృడానాహాతన్దా) మో హసమని (దః, 
ఎల a జో we అ, క్ష a 

నహ్టాగ్ని సంజ్ఞః EN రం om) కామల*భో నష చస తీ, ) 

కామలారోగ ఫీ సతునకు ప మలమూ త్రములు నల్హనశైనకు వసుపుర గు కచీలైమైన 
ళ్ గా 

నుండి వాపు అధికమ యియున్న ము; కన్ను లకు, ముఖ్రఎబుశ్కు నదునుంటుసుు కంటక Ww 

ములును, ఎలి నుండ మూగ కల్లి నను; తావను అరుచి ది, క డుఖబుబ్బగిము, 

మైకము, మూర్చ ద యువ్రవముల గు *జీయున్నను 95*మాగ్ని నిన్ ది సుద 

'లెరుంగకున్నను, అటి కామలారో గి అతికీను)ముగ నావళ్తునె) మ 

రి అసాధ్బకుంగో కామలాలకణమొ. ఇ 

ఛర్ల్షషరోచకహ్నలాసజ(ాక్ల మనిప్లీషి చర్లన్ధి ర్ ఏష సజ్వవస్షృమనిఎ తేక, 
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కుంభ కామలాపీడితునకు వాంతి, అరోచకము, ఓకరింతలు, జ్వరము, బడలిక 

శ్వాసము దగ్గు; నీయ. వద్రవములు కల్లి మలము ద్రవము లేక యుండలుగ కష్టముచే 

వెడలినయొడ మృతి జేందును. 

అం వాలీమకలతణము ధిక 

షా రిత శాషవపీతకః యదా తు జ్ఞోర్వక్లస్సా్యాద్ధ త్ర ప్పిన వితేకః, 
_ అత బలో త్చాహవతయ స్తూ? మన్దాగ్ని తం మృదుజ(రః, 99 

ర్ం ణం అక _ - 0 6 త్రవ్వహర్షో ఒజ్ఞమర్షశ్చ దాహ _స్థృస్లూరుచిః భ్రమః, 

హలీమకం తదా తస్య విద్యాదనిలపి తతః, 93 
అవా 

పాండురోగమువందు శరీరవర్ష ము ఆకుపచ్చని వర్ష ముగమై నను, శ్యామవర్శ ముగ 

నైనను, వనుపురంగుగ నైన నుండి; శరీరమునందలి బలంబును, ఉత్చాహంబును నశించి) 

యగ్న్ని మందగించి సూతముగ జ్వరమువచ్చుచు మెకముగృమృచున్న నయ్యడి హాలీ 

మక మని చెప్పబడును. మరియు నీచ్యాధియందు స్త్రీ నంభేగమునం దిచ్చబొడమదు. 

శరీరమునం చెల్ల నొప్పి కలుగును, మంటపుట్టును: దప్పి యధిక మగును. నోటికి రుచి 

కప్పిపోవును. ఒడలు తిరుగుచుండును. ఈరోగము వాతపిత్తముల ,పృకోపమున కల్లును, 

మరియు నీవ్యాధిని శోలోఢర మనియు, వాలీనుక మనియు, అలన మనియు కొందరు 

వెప్పద రని! వాగ్బుటు లిత్తెరంగున నుడివిరి:---'“వహారితశ్యావపీశత్వం eee ద స్త్రబలా 

౭నలభ్కంశః లోఢరం తం హలీమకం, అలసం వేతి శంనంతి” (ఆ. వా. ని. ఆ 

౧5౨. నో, ౧౮రా ౧౯ 
(ap) 

బతి శ్రీమాధవకరవిరచిే మాథధవనిడా నే 

పాండురోగ కామలాకుంభకామలా 

హలిమకనిదానం సమా ప్పమ్, 

* దీనిచే లాఘవక మని విజయరకీతుడు మధుకోశమున వ్రానీయుంటెను. 



కార క్షప్ి త్రనిదానమ్ 

వాల 

రక్తపి క్రమున “పి త్తం విదగ్గం స్యగుక 9 అకు వా స్రము చ శీత ని శేము ప ధృధథిన 

మని తెలియుచున్నది, పాండురోగము: సడ పీ త్త ప్రథాన మగుట తేన ౫4 రెండును 

సమానజా తీయములు. కావున పొండురో గనిదానసుకు చెప్పిన ఏనవ రక్షని ల్తనిధానము 

చెప్పబడును: 

అథి ర రక్షపి త్తనిచానము, సంపా స్ రతా 

ఘర ర వ్యాయామశో కాధ్వవ్య వాయైరతనే సవల క్రి 

తీష్లై సై ౩ శూరలవతై రమైః కటుభిలేవ చ. 1 

వీ త్రం విద్భం స్వగుణై ర్విదవా త్యాళు శోణితము, 
తత; ప్రవ గతే రక్తం ఊర్ల ఏం బాధో దిషభా2 వివా, 

ఊర్ధ్వర నాసామీకర్లానై నై్ఫ మేన యోనిగు దై రధ, 
కువీతేం రోమకూై శృ సనున్వై స్తత్చ్రవ ర్తతే, 3 
ఎండలో నధికముగ నంచరించుట దేవాపరి శమము శన బలమునగు గగ నత 

మిక్కుటముగ కేయుట్క అధికముగ వ్యసన సనపడుప, ఎడళేక శ్రోవనడచుట, మిని 
మారి స్త్రీనంభోగము చేయుట, మిక్కిలి తీష్ట ములగ మిగియనము మున్నగు దనిని, 
ఉన్హవీర్యంబులంను డస ప్లస్సర్శంబులు నైనవదార్థమఃల కు గె పరంటున్లు-క టురనముంలు 
గల పదార్థముల నధికముగ భుడుచుట అకువానివలన దిశను (ప, 'చముసొంది 
తనయందలి స్వాభావికములై న తీజ్లాదిగుణముల'చేక రక్తము నతిక్షగిశముగ . *పి*ంద 
'జేయుశు. ఇ త్తెరంగున ప్రకోపించినర కము దృవముగ నుండు వీగ్రమువం గలిపి 
యూర ర్ధరమార్దములైనను అన్షోమార్షములమై నస నై నన్ను "లేళ్ల 'రండుమార్తముల్మసే నను 
చెటవెడల నారంభించును. అందు పోర నముగ  వెడలునపుడు నాసారం ధ్రసుల 
నుండియు, నే తృములనుండియు, చెవుల పండియు,  నోటినుండ్లియు వెడలుకు. ' ఆలో 
మా ర్హమున వెడలసపుడు మేఢ్యుముముఎడియు, యోనిమాగ ముకు ఏడియుు గుదచు+ర్హ ము 
నుండియు వెడ్తలును. రక్తము మిక్కు_టముళ వ్ర పిుచికనాను. మరం ధ్రముల 
నుండియు న,వించును. 

నూధవ---0 

వీచి 
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రక్తపిత్తనంప్రాప్తి రక్తవిత్తప్ర ప్రకోవ్యక్రమము చరకమున నీరీతి నువబేశివ 
బడినది: age చ న్వప్ర కు మాణమలివ రే, త్స్త్ట్క్ పృమాణాతివ్భ శ్రే పిత్తం 

ప్రక పీతం శరీరమశునర్చ్పల్ యావ యకృత్తీ ఎహ(ప్రభవాణాఎ లోహిత వవినాం 
స్రోతసాం లోహి కాభిమ్యన్టనరూ ణి ముఖాన్యాసాద్య ప్రతివద్యలే, తదైవ లోహిళం 
దూవయతి. సునర్దాల్లోహి త (ప్రదూషణాల్లోహితగస్థవర్షాను విధానాచ్చ పిత్తం 

లోహిశమి శ్యాచక తే” (చరక ని. అ. ౨) వైజెిష్సిన కారణములచేత ర _క్షము తన 

పృమాణమునకన్న నధికమగునవుడు పిత్తము ప్రకిోవ పము నంది శరీరమునం చెల్ల 
వ్యాపించుచు చెప్పుడు యకృత్తునందుశు, ప్రీ హామందును పుట్టి శరీరమున ర _క్తమును 
ప్రవహీ వహింబకేయ ర కనాళములయొక్క రక కవ వాహముచే సెద్దవిగనుండు రంధ్రములకు. 

జేరియుండునో; ఆనమయముననే ర సృముశు జెరచుకు. పిత్తము ర కముతోసాడ యం్నళ్టే 

ర్భాగమున నుండు రక్తమును చెరచుట చేతను రక్తమునకు నసనమూనయమెన గంధంబును 

వర్లంబును కల్లియుఎడుట చేసి పి గ్రముగూడ ర a మని చెప్పబడును. 

మరియు వృవరూవమైన పీ_్లేము ప్రకోవమునంది ప్రకుపితమెన రక్తమున 

గలిసి శెండుకు సమానయావకులై శరీరమున 'ఎ్యైసించుటం జేసి రక్తపిత్త మని 

వృవహరిందబదును, ఈవిషయము వాళ్ళటా చార్యుని చే నిత్రెరంగున నూ దింవ బడెకుు-- 

“కపిత పిత్తలె ఓ వీతట వం ర కుచ సారె తే, "తీ మి? న స్సుల్బ రావతషం అగమ్య 
UU 

వ్యాష్నత స్తపమో 

మరియు రక్తపిత్తము (హార్ధ్వ్వాఫోమార్షముల 'వెడలుటకు 'కొరణములం చరకమున 

నీరీతి చెప్పబడినవి “మాచర్ల పునరస్య ద్వా, ఊర్ణ ష్టం చాధశ్చ; శద్భహు శ్లేవృణి 

శరీరే శేష నంనరాతల్ ఊర్ల ర్గ ఏం ప్రవద్యమానం కర్షనానీ కాచేత్తా సే స్యేభ్యః వ్రృచ్య వసే అన్యం రి లీ 
బహువా లేతు శరీశే చోతసంన కాదధకి ప్ర ప్రతివద్యమానం మ్ త్ర పురీవమార్లాభ్యాం 

వ్రచ్వవ లే. బసువాతగ్హేవ్యణి తు శరీశే శవ వాశనంసర్లాల్ చ్య్వోవకి మారె ప్రతి 

వన్న ఖే. తౌ మకా ప్రతిపద్యమానం నశ్వేఖ్య ఫ్య వవ యో భి ఛేధ్యః 'పృత్యవశే 

శరీరస్య-” (చరక ని. అ. ౨) రక్షకిత్లయు  వేడలుమార్హములు ఊస్ట్వా ఫోభాగములు 
—0 —0D0 

కెండు. అంచు కఫము ప్రబలముగనుండు శరీరమున ర క్రష్ శ్రము క్షఫమున సంసర్హము 

కల్లుటవలన వెప్పలం మున్నగు నూర్ల మార్త ములనుండి వెడలును. వాతము (ప్రబలముగ 

నుండు శరీరమున వాతసంన ర్ల మునం జేసి మేఢ్రము మున్నగు నఫోమార్లములకుండి 

వెడలును. కఫవాతములు శండుకు అధికముగ నుండు శరీరమున దర ర్య ఫోమార్దముల 

'ఆఎట్లికుండియు. వెడలంను. అట్రి మార్గములు శెఎటినుండి వెడలుతగి శరీరమునందలి రోమ 

రంధ్రములు మున్నగు నికర ద్వార ముల నుండియు ర_క్షపి త్రము "వెడలును, 

wr కానాల పజ గయా బలా 

ళ్ 

శా 

య. 



ర కది తినిచానమి hol 
అశ — 

అరి ర కపి త్తే ఫూర్వరూవములు థిఖ 

సదనం శీతకామిత్వం కళ్ణధూమాయనం వమిః, 

స వ వివర్నతి. 4 లో వాగ న్థిశ్చ నిశ్వాసః భఛవత్యస్ని౯ భ్ స్ట్ 

శరీరము కృళించుట్క చల్ల నియువచారాదుల గోరుట, కుత్తుకయందు పొగ 

వెడలునట్టుండును, వమనమువచ్చుట, శాషనము లోవాముయొక్క ఎ 'సనగస్సి వేద ణంటు, 

ఇవి యన్నియు రక్తపీత్తము జనించుటకు ముశ్ను కల్లును, 

_అఛ కఫవాతములచే జనించిన ర_క్షపీ త్రము యా 

F 9 లం 4 Ez సాన్హ )ం సపాణ్ల్ణు సన్నెహం పిచ్చిలం చ కఘఫాన్వితేయ, 

ఛా వారుణం సనం చ తను రూతడం చ వాతికవు, ల్ 

కఫముతోగూడిన రక్తవి_క్రము చిక్క_మై పాండువక్షముతోగాడి జిడ్డు కలిగి 

పిచ్చిలముగ వెడలును. వారముతోగూడిన రక్షపి త్రము శ్యామలవర్ష్మ ంబును ఆరురా 

వర్ణంబును కల్లి నురుగుతోగూడి రూకుంబుకునై వలుచగ 'వెడలుము. 

గి షిళముచే జనించిన ర_క్షపీ త్రము థయా- 

మేచకా గారమామాభం ఆజ్ఞునాళంచ వి త్తికకు. 6 
జ యెలా 

పిత్తముచే జనించిన రక్షపిత్తము కహోయముతో సమానమైన రంగు ఇని 
యుండును. లేక కృష్ణవర్లం'బె యుండును, లేక నోము? శ్ర మునకు నముమిన రంగు 

కల్దియుండును. "లేక నల్హని రంగుక ని యొనను, కరిడగావమున ౪ సమానసర్మ గని నము, 

కాటుకవలె మిక్కిలి నల్హనిర౨గు కల్లియైన నుండుము. 

ర కపి త్రము పిత్తసంబంధములేక జనించుట లేదు. నగు అభోద కొడి వం నిధ 
వి తములలో నొకటగు రుశికసి తము పృకోగించి ర కవీ చోమును కనించును, ఆది గ ౫ నా —0 చి రి a) 

తక్కినప శ్రములలో నొకదానితోగూడ జే రక్టపి శ్రము వెడనినచో వి గజర ౫ మని 
—ది ఇ ఆటీ ar 1) 

వ్యవవారింపబడును. లేక చాతశేవ్న దోషావబంధములేం ర క్లసి కము రప లజ నుని 
ను 0 బూట్ల ఆలి రి 

వ్యవారింపబడుశు. 

-అఠి ద్వస్ష ఏజర ని శ్రల ణము వశ 
లల జ అలో Re) కా 7 ట్ సంసృష్టలిజ్ఞం సంసన్హాత్ తొలిజ్ఞు సాన్ని పాతకట, 

A, , మె ఆర్ధ సగం క ససంసృష్టం అధోగం వన వానుగ వ, 

పగమారం కసవాతాభొషం ఉబా నాన్న ప్షమార్లం కస ధా్యాం ఉభా ఫ్యానునుకగ్త తే, 7 
వాతాది దోషములకు వేర్వేరుగ చెప్పన లతటుములలో 

దె శ్తీన్సీ లత ణాముటు 
కలియ క దా నై య్ J 

1 
క ల్రయు న్నా ద్వ ద్వ్వజర కృష త్తమనియు, బ్రిదోమమ ౬ అత ణము క్షి యున్న నో 
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ల్రిదోవుజ మనియు నెరుంగునది. మరియు డోర పమార్లములగుండా వెడలు ర_క్షపి త్రము 
కఫముతోగూడి వెడలును. అధోమార్లముల వెడలు రక్తసిత్తము వాతముతోగసాడి వెడ 

లును. శెండు మార్గముల వెడలు ర్యక్తసిశ్లము కఫవాతములు శెండిటితోసూడ ర క్ట 
పిత్తము వెడలును, శ 

00 రక్తపి త్త సాధ్యా సాధ్యనిర్ణ యము థయా-- 

డార్ణ Qo సాధ్యమధో యాప్యం అసాధ్యం యుగవద్దతమ్, 

ఏకమార్లం బలవతో నాతివేగం నవోష్ధితమ్, 8 

ర కవీ తం సుఖే కాలే సాధ్యం సార్టిన్ని రువ ద, వమ్, 
—0 --౨ లీ 
వకదోషోనుగం సాధ్యం ద్విదోమం యాప్యముచ్య లే, 9 

య త్రి దోషమసాభ్యం స్యాత్. మద్చాగ్నోరతి వేగవత్ , 

వ్యాధిఖిః తీణదేహస్టు వృద్దస్యానళ్న తళ్చ యత్, aad 
ఊర ్ వమార్లమున వెడలు ర క్తపీ క్రమము సాధింవదగియుండును. అధోమార్లమున 

వెడలునది యావ్యము. శెండుమార్ల ములయందును సమకాలమున వెడలు రక్షపి త్రము 

అసాధ్యము. ఇంతియకాక శరీరమున బలము శ్రీణించక బలవంతుడైన వానికి మిక్కిలి 
వేగముళు జూపక ఉవద వములులేక సుఖమెనవాలమున నూతనముగ నేశదోపముచే 

జనించి రమీకమార్హ మున వెడలు రక్త్షపి త్రము నుఖ ఫాధ్యముగ నుండును. -పెజెప్పిన 

సంవత్తుతో గూడినను ద్విదోషములచే జిం చినది యావ్య మగును. త్రిదోషములచే 

జనించినది యసాధ్యమగును. జూఠ రాగ్నిమందగించిన వానికి మిక్కిలి "వేగముతో గూడిన 
రక్ష్తపి త్తము అసాధ్యము. ఇతరరోగములచే శరీరబలములు శీణీంచినవానికి జనించిన 

రక్తపి త్త మెట్టిదైనను అసాధ్యము. ముసలివానికి 'జనించినదియుం ఆహారము భుజించని 

వానికి జనించినదియు నసాధ్యము- 

రి రక్షపిత్తో షద్రృవములం త 

చార ఎల ₹్వ్వస కాసజ్వర వమథువమదాః బాండు తాదాహమకారా కి 

భు భూోరోే వినావా స్త ఏధృతిరపి సబా హృద్య్యతుల్య్యా చ వీడా, 

తృృస్తూ కోష్టస్య భేదశ్నిరసి చ తవనం పఫపూతినిష్టివనత్వం 

ఛక్త ద్వేహావిపాకా వికృతరవి భవేత్ రకృపిత్తొ పసన్హాః. 11 
౧ 

సః ర కప్ కమునందు పీ త్రము (పృభానమును కఫవాతములు అనుబుధములునునె 

యుండును. కావున నూర్ధ్వ్వా ఫోమార్లములనుండి వెడలు ర క్తపి త్రములలో గఫవాతములు 

సాననంబంధమహిను'వేగలసీ బయలువెడలంచుండును. అందువలననే పీత్తజ రక్తపత్త 
క్ జ జలే న క్ కదల అద 99 12 లో 
మాగ్లము ప్ర, ల్యేకము వెప్పబడ లేదు. సంనృష్ట్రలిఎగ మను వాక్యము రక్తపి త్తరూష 

ముకు మ్యాత్రేము చెవ్వనదియై యున్నది. 
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బలైహెన్యము, శాషాసము, దగ్గు, జర్వరము; వాంటి, మాదక స్రెష్య్యమున గ గ్లిన ట్లు 

తిక్క_యెత్తుట, శరీరము. తెల్లగ నుండుట, తాపము, మూర్చ; భుభించునపుడు మంట 

గర్వము లేకుండుట); సృాదయమున జెచ్పనలవి కాని వేదనకలుట, దహీ, కోస్థము, వగల 

యా లి 
౧ 

| శ 

షియునటు బాధకలుట, తలపెన మంటబుట్లుట్క ఊమినీరు దుగంధముతో గు 

య ౧ యు లు వన ణ 

యుండుట, అన్న ద్వేషము, అజీర్ణము, వీ శ్రప్రుకారము ఇవి యన్నియు రక్తపిగృమున 

గల్లు నువ్వద్యవములు. 

ర అసాధ్యరక్షపీ తము రికా 

మాంస పు్యవాళనాభం కషథితమివ చ యతి కర్భ్ణమామో్మోన్భ 0 వొ 

మేుదః వూయా స్తకల్బం యకృదివ యతి వా పకష్షజమ్న్మూసల "భ్ 1, 

యత్కప్లం యచ్చ నీలం భృశ మతికుణపం య్ నొక పికాం" 

తద్వర్థ థం ర_క్టపి త్తం సువవతిధను హో యచ్చ తుల్యం విభాత, 12 

ర కృపి తము మాంసమును కడిగిన సిళ్ళవలి కొంచెము రక్షపర్థ ముగ మున్న ను; 

కుళ్లిన విధముగ దుర్గంధము కల్లియున్నను బురదనీళ్ల వలె నున్నను, మేనన్సును చీమును, 

రక్తమును బోలియున్నునుు యకృళత్తు (నల్ల దబ్బ్రను బోలియున్నను, చక్కూుగవండిన 

శీశేడువండువలి నల్లాని యున్నను, నీలవర్ర మొనను, కృన్తవర్ష మొనను పీసుగవ ల్ 
m౧ ద కలా 9 tt కాలా 

దుర్షంధము కల్లియున్నను, ఇందృధనున్సునుబోలి చిశ్రవర్థ్యము కన్గియాస్నను, మిక్కెన్ 

యసాధ్యమగును. మరియు "వెనివివరించిన ర చ పిల్తోష దృవములలో కాన్ని నైనను 

మిక్కిలి యసాధ్యమగును. 

యేన చోవహాతో ర కం ర క్షవి తేన మానవ, 
—0 —0 చాలి శ 

వ శ్య్వద్దృ్రళ్యం వియచ్చూవి తచ్చా?-సాథధ్యనుసంశె యుగ"! li 

లోహీతం ఛర్టయేద్య సు బవాశ్ లోహి తేషణు 

లోహితో బ్రావదర్శి చమ్రియతే ర నవని లిక, lk 

ర క్షపి త్రముచేత. పీడితుం డగు 3నేమశుజునకు ర_క్షనర్హ ముతో కుడినిట్లు దృశ్య 

పదార్థములును ఆకనంబును అగవడునో వానికి ఆయ్యది యసాధ్యంబగునుః దురియు: 

ర_క్టపి క్ర వీడి తుడు ఎట్టిని కన్నులుగలవాడై రకము వాంతి చేయు చన్ను వు, విప్పు 

లన్ని టిని రక్షవర్హ ౧బులుగ జూచుచు రక్తపు వాననతో డ్రైన్బుయున్న కు ఆడి రశ 

పీత్తము రోగిని కప్పకచంపును. మిక్కిలి యసొధ్య మని తెరియనది. 

ఇతి శ్రీమాధవకరవిరచితే మాధవనిదానే 

ర్ షం వల గో జ ~ 

కలు తి jy ఇ పదా నిదానం సమా మఘ, 

అలల ప్రషట్టస్తెట్తైములలా 



ఉం. రౌజయక్ష్యని-దానమ్. 

రాజయత్మీరూపములు జెవ్వనపుడు “పి తొద కస్య చాగమకి” అని పిత్తము 

వలన రక్తముకూడ వెడలు నని వెవుటవే రృక్షపి త్తమునకును రాజయవ్మ్ మునకుశు 
పౌ రాషపర్యన౨బ ధ మున్నది; కావున ర్త పీ త్తనిదానమును చెప్పిన వెదవ రాజ 

యత్మనిదానము వెప్పబడు ను: 

గి రాబయ త్న్ కారణనులు sm 

వేగరోథాళ్ట యాఖై్చవ సాహసాడిషషమాశనాత్ , 

త్రిదోపో జాయతే యమో గదో సౌతుచతుష్టయాత్ , | 
లజ్జ చేనైనను, భయముచీనైనమ, సరియగు సువిధానము కుదరకుండుటవే 

నె నను, మలమూ త,వా తాదులను సకొలమున విసర్టించక వానివేగమును నిరోధథిం 

చుటచేతను అధికముగ స్త్రీ సంవర్క_ము చేయుట, చ్యాయామమును బలమున కధికముగ 
జేయుట మున్నగు “కారణములచే రనరకూది ధాతువులు శీణించుటచేకను, తనబలమును 

గమనించక మిక్కిలి యధికబలము కల వారితో మల్ల యుద్ధము జేయుట మున్నగు సావాస 

కృుత్యముల చేతను, తనకు గల కోస్టా దిబలమునకు తక్క్కవగ నైనను అధికముగనె నను 

భుజిం చుటచేకను (ఈనాల్టు కారణముల చేతు రాజయ క్ష వ్యాథి కల్లును. ఇయ్యది 

త్రి దోవములును సమకొలమున  ప్రకివము నొందుటచే కల్లును, కావున సాన్ని 

పాలికము. 

ఈ క్రూరమైనవ్యాధి శోష మనియు, రాజయవ మనియు, తయ మనియు, 

నామ భేదములచే వ్యవవహారింపబడుశు. రనరక్తాది ధాతువుల నెల్ల శ్లోకి ఎవ చేయుట 

వలన కోవ మనబడును* ఈవ్యాధి తొలుత రాజైన చం దనకు కల్పినందు చే రాజ 

యత్ర మనియు; శరీరమును క్రీశింవ చేయుట చేతను, మణి యు మిక్కిలి క్రూరంబగుటం 
శే సామాన్యచికిల్సల కవకాళమియ్యక  శీణీంవజేయుటజేశను తయ మనియు 
నన్యర్థముగ జెప్పుబడుు. ఈవిషయమును ను థు శతా చార్యుడు; ఫా నవవోష పుణాద, 

సాద్రినాం. కోవ ఇళ్ళభ్ళిధీయి తే; (క్రీయాతయకరత్వాచ్చ తయ ఇత్యుచ్యతే 
న మ త్ర బుక, రాజ్ఞశ్చన్ద ) సో యస్తాదభూదేవమ కిలామయః, తస్తాత్తం రాజయక్మేతి 

శ్రీచిదాహురనీషిణ?” (ను, ఉ. అ. ఈం) అను శ్లోకముబే వివరించెను. మరియు 

“యతుణాం రాజా రాజయక్త అను వ్యుత్స్తివేళ రోగములకన్నిటికన్న 

నియ్యది మిక్కిలి క్రూరుబగుటవలన రాజయత్షీ్ మనబడును. (ఇచ్చట “రాజ 
దనాదిషృ వరం” ఆశు వ్యాకరణనూ తృముచే యకీశబ్రమునకు వరనిపాత మని 
ఆన ల ద 
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యిరుంగునది.) ఈ విషయము తంత్రాంతరమున--- “అనేక రోణానుగతో బహురోగు 

పురోగమః, వీలేన పరివాశేణ రోగరాజో విరాజతే” ఆని రాజయిత్షము నువక్రమించి 

చెప్పబడినది. 

మరియు నీరోగము తొలుత చదు దనకు. కనిన నునుటకు నిని సరు నముగ 

చరకమున నిట్టు చెప్పబడియె. __అశ్వన్యాననత్యక లకు "5 ౧తుదు నగ్న డిని 

రోహిణియందు మిక్కిలి మక్కువ కల్లి ల నాదరింభగుండేభు.. ౧న నభ 

న్యాదులకు జనకుం డగు దతుడు చం ణు 

'జేవుని కోవము సాకారమె చందు 

రూవముగ బాధింవం దొడంగి* అంత చుం దును సు" రవ్య్శ్యాణి చ నానాటు సడి 
WW) Cy 

యూోరువజాలక పితామహుని శరణంబువేడ నాజగ బ్లనకుడు సడల రు హె గ గ 

a Ut 

ని దుదాయంబములగు కడు నగిగిను.. ఆతి గాగ 
యు ్న 

ని రసర-క* ఎఛాతువుల ౫ సి వేసీ ఇగ 8 "సాను 

యశ్వినీ దేవతల చికిక్స చేయ నాజ్జాసింన చారును గగన రసాయినాగంంటటి ఛం గోరె 

చికిత్స జేసిరి. చంద్రుడును ఆరోగ్యమునొంది యశఖావూరషముగ ౫ నిష స్మా ని స i DR 

కాంకలయందును సముడై యుండెను. అంత నాటంసో త గ ఠరోగరాబము రి “జయ గీ 

మని పేరొంది వేగరోధము, యము సొహానము, విషఘయుంగనము, కు సీ నాగు 
1 

కారణముల నాథారముగజేసికొని భూశలఎటున మనుజుల టెన్ వు వని యమున్విసీ జీవత 

లచే నాజ్ఞ నొంది భూలోకమున కపశరించనట ! గ చాగి (ఓ ఏ "ంగశమును సరం ముని 

“దిచెకసాం కళయతాఎీ 3 
ఆని యువక మించి “యసా3 HEA) ర స ( గ వీల Oty 

bal 

యక తతో మతి సయు డే Ca మహుజ్బ్యుతో ఒ౬.శ్వభ్యాం మ" సరో , nyt చ 1 న +, . లస ళ్ 

చతుర్విధం హాతుం సమావిశతి మానవాన్' (ని యుజున గిం దిగి. Grins hn జ 

కోవము రాజయ తృమునకో విక (వకృష్ణ కారణము. ) 
ee 6 vi yh WO en, «so | mer 

మరియు;ః కోకో యిుక్షైాజ్వరో రోగ వక్ షరి దుుగున ల! ని చరమ న 

నున్నది. "కెవున క్రోధము, యయ జ్వరము, రోగము ఉం సరసి ముం మ శా Hy 

మాన్యబాచకము లై దుఠఖము కన్లించునది యనునర్గమును భకస వానిన్ భరియి”) దగి ముం 

దై రాభయ మనం స్రా ఏ యయా 

కప్టప్రథానై గ వి స్తు గుజదేషు రసన వర్ష్మ్యసు,: 
జ ది షాది లభి 

అతివ్యవాయినో వాపి మే "రతస్యనంత రా, 
అటో 7 లీ అ నం? 

కీయ చస్తే థాతేవస్ప 3 తతశ్ళుప §9 మానస, ట్ర 

కఫము ప్రథానము గా గల నాకసి కములు ప మ ప్ర 

రనధథాతువును శరీరమున వ్యాసెంపజేయు ఫహునులమా గమన CORN in రష 
62 కా 

. ధాతువు తనకు వ్యాపంచుటకు మార్షములేమిం జేసీ సర్షస్థాన ముని సడ యుమునంద్లు 

3 rt స iy 
rr mr hs way 

న! 
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అణగి తనయందలి వేడిచే శ _వ్పంబయి శీణించును. అట్టి రసథాతువుయొక్క_ సాహా 
య్యము లేక తక్కిన ర _కృమాంన మేదో 2స్థిమజ్జకు కము లను నారుధాతువులును వరునగ 

నానాట శోషించుకు.. మరియు. లనబలమునకు మిక్కుుటముగ స్త్రీ సంభోగము చేయు 
మానవునకు తొలుత శరీరమునకు జీవనమునకును ప్రధానమైన శ్చుకృథాతువు శ్షీణం 
బగును. పీమట మజ్జి ఆస్థి; మేదన్సు, మాంసము, రక్తము రసము అను నారుధాశువు 

లును వరుసగ వ్రృతిలోమముగ శీణించుకు. *దానంచేసీ మానవుడు శోషించును. పె 
చెప్పిన అనులోమ ప్రతిలోమరూపముగ ధాతువులు శ్నీణించుటవే మానవుడు కోషిం 
చిన నయ్యది తీయ మని చెప్పబడును. 

ఇచ్చట సీ నిర్భయము నెరుంగునది:---త్ష యము అశులోమ మనియు (ప్రృతిలోమ 

మనియు లిండువిధథధములు, ఆందు వాళపి త్రముఖుం -ఏగరో-గాదికారణములచే ప,కోవము 
(WU 

నాంది రనధాతువు (వృవహించునాడుల నడ్డగించుట వే నయ్యాది స్వస్థానముననే యుండి 

తక్కిన రక్తాది ధాతువులకు బలమును గల్పింపశేరకండుట'చే నయ్యవి వరునగ శు క్ర ము 

వరకును 'క్షయమునొందును. ఇయ్యది అన లోనుథ్షయము. సంభో గారిశయమున 

తొలుత శుక్కృధాతువు తీణం బె తక్కిన ఛాతువులన్ని యము చృతిలోమముగ శ్నీణిం 

చుకు ఇయ్యది ప్ర, తిలోమక్షయము, ఇందు సంభోగాతిశయమువే తొలు శుక్రము 

శ్రేణించును. దాన౦జేసి వాతము కపితం దై మజ్జకు ఫోషించజేయుకు- పిమ్తుట మిక్యలి 
'వేడిమైన వస్తువునంబంధ మునం బేసి మరియొకవన్తువుసాడ వేడియగనుచందంబున మజ్జ 

నంబఎధమున అస్హులును, వానిసంబంధమున మాంనంబున్వు దానినుబంధమున ర_క్షంబును, 

దానిస్పర్శమువలన రనంబును వ్యుత్క_నుముగ ఫోషించు నని యెరుంగునది. 

మరియు శరీరమున రసాొదిధాతువులు వరుసగ నొకథాతువుతో మజియొక 
_థాతువు పుషినొందును. ఒక ధాతువు వివన్న మె వికృతినొందినచో శక్కిన ధాతువు 

లును వరుసగ విపన్నము లగును: ఈ విషయము చరకమున నిట్లు ఇెప్పబడినది:-ా 

“యథా స్వేనోపుణా పాకం శారీరా యాంతి థాకవకి స్రోతసాఛ యథా స్వేన 

ధాతు! పుష్యతి థాతునా, స్రోతసాం సన్నిరోధాచ్చ రకాదీనాం చ నంతయాల్ , 

ఛాతూష్ముణాం వావచయాకో రాఎయక్షూప్రవర్తలే.” (చరక చి. అలా క్లో, 
విభ. లలి.  (రనరకాది ధాతువులు తనయఎదలి వేడిచే మ్ మె వానివాని స్రోతస్సుల 

యందు నంచరిచుచు నేరీతిగ పుష్టినందియుండునో అబేవిధముగ నొక ఛాతువు 

సావాయ్యమ. న వేరొక థాతుఫు పుష్షినొందుకు. ఇట్ల్టుండ ఒకధాతువు ప్ప ములేక తన 

మార్లమును ఆడ్డగింపబడిన చో శ్షీణమగును. దాని సహాయము ఖేమిం'కెసి కక్కిన రకాది 

ఛాలువులు వరుసగ శీణించును. ఈ (శ్రమముననే రాబజయశ్న్ వ్యాధి జనించును 

ప= ఇది అకలోమతుయి యనబడును. 2. ఇది ప్రతిలోమత్షయ అనబడును. 



రాజయవ్షీనిదానమ్ 1937 

ఈయభిప్రాయముచేతణే ప్రకృతమున “కీత్ శేతన్నన నరాః, నీయ ఫీ ధాత 

స్సర్వే” అని మూలమున జేప్పబడినది. మరియు చరకమున చయ ఏన్ట్రా యిభ్రజిం 
_ Ct ఆ — ఢి jo అట గున జెవ్పబడినది* రసః ,స్మోతస్సు రుద్ధైము స్వస్థానస్థా వివర్ధ తే, సమర్ధ go ! 1 

వేగేన బహురూప ప్రవర్తతే, జాయే వ్యాధయశ్చాతః స, జే 9 "దశధా వుని, 

యేషాం సంఘాతయోగేన రాషజయ నేతి కళ్యతేల” (చరక చి. అ. ౮ ల్లో. ఈడి కోళ్ళ) 

(రనవవా స్మోతన్సును ప్రదోషము అడ్డగించినపుడు రనధాతువు 'విడల కరస లేళ 

స్వస్థానమున నే వృద్ధినందును. అయ్యాది కానముయొక్క వేగము చేత పకి ఎగన్న్యొబడి 

శిరస్సున జేరి యందుండి నోటనుండీయు నాసాదెరంధ్యములకుండియు విడణంమ.. గానం 

జేసి శ్రీందజెప్పంబడు వదునొకండువిధ బులుక్కు లేక ఆరువిధంబుబుకు నగురోగుములు 

కల్లును. ఆరోగసముదాయమునకు రాజయత్మ మని పేరు) 

తిథి రాజయ తృవూర్వరూవముణు ధిక 

శాషసాజ్ఞ్దమర్లక ఫసం స వతాలుశోవ 
దధ ద స్ట్ 

ఇ జ ఇళ ర్ వమ్మ్యుగ్న సాచమదవిననకాసని ద్రాం, 

నోచే, ఛవిష్యుతి భవన్తి; స చాపి జన్వుః 

శుశ్లేక్షణో భవతి మాంసవరో రిరంనుః, 
స్వవ్నేషు కాకళశుకనల్ల కిసీలకళైకా 

గృధ్ధాస్తక్రైవ కపయః కృక లానకాళ్చ, 

తం వావాయ న్తి స నదీర్విజలాళ్చ వ శరత్ 
అల అ శుపష్కూం స్తరూ౯ పవనధూవమదవార్జి తాంశ్చ, 

రాజయ త్న ముకల్లుటకు ఫూర్వము (క్రంద జెవ్చంబడు భ్రార్వరూచములుజనించు రు, 

శ్వాసము ఒడలినొప్పులు, నోట కఫమువెడలుట, చెక్కి కుమ్మించు! “8, 

జథరాగ్ని మందగించుటు, తెక్కు_యె _ర్రినట్టుండుట, బడీసిము, దస, నిద ఖవి 

యన్నియు తమయమునకు మున్ను కల్గును. మరియు సీరోగమునగు గసరిరైన చూన 

* మలరియు “ఫూర్వరూవంప్రతి శ్యాయోజొశ్ళీల్యం దోమనర్శన క, అటో ఇీ 
వ్వపి భావేము కాయే బీభత్సజర్శనమ్. భ్య్భుణిత్వమళ్న తశ్చాని బలమాంనదక శయ, 
స్త్రీ మద్యమాంస ప్రియ తా ప్రియ తాచావగు్యూ నే. మశీ కాఘు కీ శా నాం ర్భణానా 
వతనానిచు ప్రాయో౭న్న పొచే శేశానాం నఖానా ఖ్బూతివర్షనమ్, పకృతి భి! ఇగ 
వక్చశ్వానణై శ్నాభిధర్షి ఇమ,” ఆని (చ. చి రి అ. 31-35 ఖ్ చపరకమునిందు 
జెప్పిన ఫూర్వరూవములుకూడ నిచ్చట "నెముగవ లేను, 
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వుడు కన్నులు తెల్లబడి మాంసమునందును సంభోగమునందును మిక్కిలి యాసగొని 

యుండును. చాడు నిదురించుసమయమున కాకులు చిలుకలు ముండ్లపందులు, చెమిష్ట, 

గద్దలు, కోతులు తొండలు ఇవియన్నియు తన్ను యెత్తుకొనిపోవునట్లు స్వవ్నము 

గాంచును. మరియు స్వస్నములయందు నీట్టులేని నదులను, ఎండినవెట్టను గాలిచేతను 

పౌగచేశను కార్చిచ్చు'చేశను పీడింపబడిన చెట్లను జూ-చును- సెజెప్పినలతణములలో 

కొన్ని యెన గానంబడిననాడు రాజయవ్మీము రానున్న దని యెరుంగునది. 

కర్రి రాజయత్మసామాన్యలత ణములు అయా 

ఆఅంసపార్శా ఖితాపళ, ౧ సనాపః కరపాద యోి 

చే య ఇం యత్న, న్ ఆలో జు రి జర్షరస్స రాషబ్దగ స్వాతి లవతణం రాజ మ్, ల 

మూపుల'పెవను, ఇరుపృక్క_లయందు ను, హ_స్తపాదములయందును మంటపుట్టుట. 

శరీరమునం బెల్ల జ్వరము వ్యాపిం చియుండుట- కల తీ ణములం రాజయత్మీయందు సామా 

న్యముగ కనుపీం చును, 

"ప బెప్పిన మూడులతణములు కల్లిన రాజయవ్మీము త్రిలతణము, మరియు 

మము గజా కా 
రాజయ జ్మీమునగ ల్లు ప ద్రూవములు కోశాంతరమున నిట్లు ఆధికపాఠముగా శానంబడి 

యొడు.---గ”భ జ్రద్వేపో జ్వరః తాన) శ్వాసక్నోణితదర్శనమ్, సర భేదశ్చ బాయేుత 

మెలో 3) ణ్ 

పద్రూపం రాజయక్ముణి పీనివివరణ మో కింద జేయబడుశు 

రె దోష త్రయముచే రాజయ వృీరూవము ర 

సర ఛీవోఒనిలాదర్చూలం సజో _-చ శ్చౌాంసపాద యోాః, 

జ్వరో దాహోఒత్సారశళ్చ వ్యత్గాద్య_కృస్య బాగము. గ్ర 

శిరసః వరిపూర్జత్వం అభ శన నీవ చ 
కాసః కళ్దస్య చ్ద్ధ గంనో విజ్ఞయః కఫకొవతః, 7 

రాజయత్షము సామాన్యము త్రిదోష ప్రకోపమున జనించును, అందు వాతీ 

ప్రశోవమున కంఠ స్వరము మారును. శరీరమున పోట్టుపుట్టును. ముూపులును పాదములు 

వంగును. పిర్త్మవశోవమున-జ్వరముకల్లును. మంట పుట్టుకు. అతిసారము కల్ట్ణును. నోట 

నుమియినఫుడును దగ్గునపుడును రృక్షము వెడలును. కఫ ప్రకోషము'చత శిరస్సున కఫము 

చేరయుండుటం జేసి నిండినట్లుండును. అన్నమునం దిచ్చ పొడమదు. దగ్గువచ్చును. దస 

నపుడు కల్లిన యభిఘాళమునం జేసీ కంఠ నాళము శిథిలముగ నుండును. 

పె చెప్పిన పదునొకండును రాజయ ట్రరూపములు. ఇవియన్నియు. కట్టిన రాజ 

యత్నీ ఏకాదశలతుంంబనియు, ఇందు ఆరుమ్మాత ము క్ష ల్లి యున్న పద్ద యణమనియు, 

మూడుమాశ్ర్రమున్న చ్" త్రిలమీణమనియు చెప్పబడును. ఈదివయము చరకమున నిట్లు 
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శవ్పబడినది.-కాసో౭ం౧నతాపో వె స్వర్యం జ్వరః పూర్మ షశిరోరు జా శోణిత 

శేష ణోశళ్ళర్షి! శార్చనః కోష్టామయోడారు చి. రూపా. కాదనే తొని యస ఆ; 

వడిమానివా, కాసో జ్వరః పార పశూలం న్వరవర్యోగదో౭_రు చి! (సరకు. చి 

ఆ. ౮. లో ర్యి రజ) ఇందు వీికాదశరూవములు వ్రృశృళమూలమున పెన్పబడినని 

అందు దగ్గు, జ్వరము) ఇరు ప్రక్కల నొప్పి, స్వర "భే వము అగిసారయు, ఆగుచి 

ఈయారులక్షణములు కలది మడ్రూవను. మ౭కీయు ని క్కింద శవ్సబడు “ కాన శాషసాన్ళ 

గామయై3” అను దగ్గు, ఒగర్చు; ర కముమియుట అశునవి కలగి శైలటణము, 

0 అసాధ్యరాజయ శల కణము రితూ 

ఏకాదశభిశభిర్యా పుడ్చి ర్యాపి సమన్వితమ్, 

కాసాతిసారపార్శ ఏ ్ తిస్వర 'భేదారుచిజ్వ ర. 

త్రీఖిర్వా దీ డిత్రం ల్జైః కాసశ్యాసాసృ గాము, 

జహ్యాచోపార్టి తం జ న్తుం ఇచ్చా సునిమబం యశః. గ్ 

పెశెప్పిన పదునొకండురూకములు. కల్గియున్న క్షయము అసాధ్య మగును. 

మరియు దగ్గు, అతిసారము; ఇరు ప్రక్క_లనొప్పి, స్వర ము, అరుచి, జసరము ఆమి 

నీయారురూపములు తశయిరోగమున గలవానికి కల్పినను 3 "5 సము, శ్వాసము, ర్యెము 

(సృవించుట ఈమూడురరా పముసు గల్చినను అసాధ్య మగును. కొనును గగ గయుడు 

వైద్యుడు ఇట్టి రోగికి చికిశ్స చేయక వదలియుండుట మంచిది. 

ను శు తా చార్యుడు రాజయ మునకు ప గ్ర్యూకళ్వనము శెద్దుగిఖుశు. గారిని 

బరిగణనము జేసెను. “ఛక్షద్వేపో జ్వరం కాసు క్వానళ్య్ళొణితదర్నపపు న్వర 1 పళ 

జాయుత పుడ్రూవం రాజయత్మణి” (ను. డద అ. ళం) అన్న ద్వేషము, జ్వరము, వగ్గు, 

శా్వావము, దగ్గునపుడు రక్తము వెడబుట, స్వర శోదము గతమూరురూూవముగణనును. ఈరొతి 

లో 
లకును ప్రకృత (గ్ర ంథమునకును వరన్పర భవము కనబదు యన్నది. అ యిన ప్రధాన 

ములగు బాధకములై న ఆరురూవమ.లహాడినది బలవ్నర్షర మని నముగి తాధిపాయము. 

యత్ముమున గల్పిన చో మ,డూవ మనబడును, ఈవరిగణనము విషయమున చర న్నుశ్తు త్త 

ft 

“ఇథి అసాధ్యశ్వనియమము ఫి 

నం 2 ల nem RYO: Ur సరె సర రైస్తైలర్వాప లజ్లిరాంసబ టయ, 

సో రూం గ న మో జ! మాని Pa ॥ జో Af జో శ re యుకో వర్ణ ప్పికిత్సే స్థ స్తు సర్వరూ ఒవ్యతో "2న థా, 10 

రాజయకత్షరోగ మున శరీరమాంసంబును  బలంబుఖ తయించియున్న పుడు 

సె జెప్పిన పదునొకండుయావములన్నియు. నున్నను; లేక వానిలో నారుభూబములు 
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మాత్ర, మున్నను, తుదకు మూడులక్షణములుమ్మాతృము కల్లియున్నను ఆవ్యాధి మిక్కిలి 

యసాధ్యమగును ; కావున చికిత్స కేయంజనదు. అటుగాక శరీరమున మాంసము బలము 

నళించక' చికిత్సకు నోరువగల్లి యున్నచో వూర్ష్మముగ వదునొకండు రూవములన్నియు 

కల్లినను చికిళ్స చేయదగును. (సాధ్యమగునని భావము.) 

రాజయక్షరో గమున౦ందు శరీరబలంబును మాంనమును నళింవకుండు నెడ సాధ్య 

మగుననియు, బలమాంసములు నళిఎిచినవాడు తక్కిన నుగుణము లెన్ని యున్నను 

అసాధ్యంబగు ననియు ముఖ్యాఖిప్రాయము. ఈవిషయము చరకమున నిట్లు చెప్పబడి 
నది:---“వాఠవ్యాధిరవస్తారీ కుష్టీ బృ థ్నీ చిరజ్యర్సీ గుల్మీ చ మధుమేహీచ రాజయశ్షీ 
చ యో నరః. అచికితా § భవే తే బలమాంనపరిక్ష్షయాత్ , స్వల్పేష్పుపి వికారేవు 

భివగేతాకా వివర్దయేల్” (చరక. ఇం అ. ౧) చాకేవ్యాధి, అవస్తారము, కష్టము, 
అండరోగము చిరకాలమునుండి వ్యాపించిన జ్వరము, గలము, మధుమేహము, 

రాజయశ్మీము ఈరోగములన్ని యు శరీరమున మాంసబలములు  టీణించిననాడు 

అసాధ్యము లగు నని భావము. 

-ఇఖదై అసాధ్యరాజయ కృ్మలక్ష ణములు ఫా 

మహోశనం శీయమానమతిసారనిపీడితమ్, 
శ్రరూనముపో_దరం చైవ యతీణం పరివర్ణయేత్ . 1l 

శుకాతుమన్న దేషహ్టారం ఊర్ల ఏశ్వాసనిపీడితమ్, 
నో ఆం య 

కృ చ్చేణ బహుమేహ నం యమా హా నీహ మానవమ్ు,. 12 
ఛీ ఎవి — — 

అధికముగ భుజించినను శరీరమున పుష్టికలుగక కృశించుచున్నను, అతిసారముచే 

వీడితుండయినను, వృషణములయందును ఉదరమునందును వాపుక బ్రినను, అట్టి రాజ 

యశము కలరోగిని చికిళ్స్చచేయక విడువనగును. మరియు కన్నులు తెల్లనై యున్నను, 

అన్న జ్వేవముకల్లినను, ఊర్ధ విశ్వాసము ఊపిరాడక వచ్చుచున్నను, మిక్కిలి కస్టముగ 

నధికముగ మ్య్మూతృము వెడలుచున్నను అట్టి తయరోగము రోగిని తవ్వక చంపును. 

(3 సాధ్యరాజయ తృ్మలతణము a 

జ రానుబన్లరహితం బలవ నం కి యాసహాహ్, 
రు శక 

ఉపక మేదాతవ నం దీపాగ్నివుకృశం నరమ్. 13 
WU శ్రి వ బారి న్ 

రాజయతృరోగమున జ్వరము అనుబంధముగ లేక చికిత్సా క్రియల కోరువ 

జాలి శరీరమున బలము ఫూర్తిగనుండి శరీరము కృళించక, జాఠరాన్ని చక్కగ 

జ్వలించుచు, రోగి పథ్యముదప్పక నటించువాడ్రై యున్నయెడ రాజయక్షరోగము 

సాధ్యమైయుండును. కావున అట్టి రో౫కి చికిత్సచేయు టుచితము. 
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తెరి వ్యచాయాది కో షషరిగణశము గితా- 

వ్య వాయశ్ కవార్థక్య వార్థ యామాధ్యవ్ర, వ కోపి తాకా, 

వ్ర ఇథోరః మతసంహొ చ శోషిణొ లకణె శృణు, 14 

తన శక్తికన్న మిక్కు_టముగ స్త్రీసంభోగము చీయుట్క, ఇప్రవన్తు కాకాది 

కారణముల చే గల్లినకోకము, వయోవస్థ చే గల్పిన ముసలితనము; డనశ క్షికి మిక్కు_టముగ 

జేవూపిశ్తమ చేయుట, అధికముగ త్రో వనడుచుట, నృణము. అను నీ5*రణముల చీ 

కల్లిన ధారుకయ రూప-మెన కోమరక్షణములుకు, ఊరఃతుతీమున గచ్లిన | ఫీ మలక్ జము 

లుకు (ఆయాలతీణములం) ఈశ్యక్రింద వివరింపబడును. 

మరియు. _వైచెస్పినన్ పములయందు త్రిదోమలతముణములం గానంబడక కొన్ని 

ల&్ ణములు మ్యాత్సముండుళు. కావున నియ్యవి భాతుతయ మనదగుళు గాని రాట 

యత్రమని చెప్పదగదు. ఈవిషయమును ను శ్చుకాచార్యు డిత్తేరంగున నిగ్గ రుం మేను, 

“కేషాబ్చీదేవ శోపోహి లత్షణై కేదమాగకకి నతు త్రి దోషికి "నాం నమస్తానాన్ని 
పాతనమ్, తయా వీవ హి కేశ్లేయాః శేవలం ధాతునుక్షయాల్ (ను. ఉ. అ. రణ 

అక వ్యవ యహోషలత్షణము ఇఆా- 

వ్య వాయన షీ. శుక్రన్య శృయలి జ్రైరువద్రుతః, 
య 

పాణ్ణుదెహో యథావూర్వం య స్తే చాస్య 'భాతేవక. [ల 

అధికముగ నియమము లేక స్తీ సంభోగము చేయు మకుజానకు శరీరమున ప్రధాన 
మైన శుక్రము థేణించును. దానంచేసీ శు కృతయమునకు జెప్పిన మేథివృషణను 
లయందు దనయ, బలహీన౦బుకు చిరకారమునక నంభోగననుయనునో శుక్రము 

సృవించుటయు మున్నగు నుష్రద,వములతో గూడి శరీరము తెల్లన యుండుకు. మరియు 
శుకృతయముచేత తక్కిన ఛోతువులన్నియు వ్యుళ్క ఏముముగన్చు, "స "మీదళ్సు, 
దూరసము, రక్తము, రసము అనుధాతువులు నానాట శీణించును. శు VU శ్రయుమున గెలు 

లత్షణములు న్నుశ్ఫుతేమున నిట్లు చెప్పబడినది: “శు శ్రే త్యు మేధ్గోనృషణ క స్, 

ఆశ ఢి భున, చిరాద్వా వ్ర సేక వ, సేశే వాల్చచర్య్న క ర్ కన్య శు న 

(ను. చ్, అ, ౧౫.) 
త చె 

అథి 7 క-జరా-ఆధ్వశోపషలవమణములు ధథితా- 

ప్రథ్యానశిలస్సు స్యా న్ కశోప్యపి ణాద్భృశః, 

జరాశ్లోహీ కృతో మర్దవీర్యబుద్ధిబ లేసి ప్రియః, lu 
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న 
కమ్చునోొఒరుచిమా౯ భిన్న కాంస్యపా త, హతస్వరః 
ఫ్టీవతి శ్లైహ్వణా హీనం గౌరవారతివీడితః, 17 
సంవ్రసు, రాస్యనాసాచ శువ్క_రూతుమలచ్చవి, 

ఆ న్ షీ చస్ర స జః సంభృష్టవరుపచ్శవిః, 18 

వసు భగాతెవ యు శుమ్మ_క్ష్లోను గలాననః, 

తనమనస్సు కింపై మిక్కిలి ప్రీ వీ పపాత త్రమెన వస్తువు నశించుట మున్నగు కార 

ణఇములచే శోకము కల్లును. దానంేసి. ఢాతుసంు శీణించును. ఆట్టిమ శుజుడు తనకు 

నోళమును కల్లి ఏచనకారణము విషయమై యెల్ల వ్వుడు చింతించు చుండును. 

అవయనములు అన్నియు శిథిలములగును. ఇదికాక శ్నుకృతీయమున చెప్పిన పండు 

కము మున్నగు లశ్నణముల గూడియుండును. (ఇది శోకముచే గల్లిన థాతుత£యము 

వయో౭వస్థచే తనంతట కల్లిన ముసలితనమువలన శీణించిన ధాతువులు కలవాడు 
జరాశోషి యనంబడును. ఈకయమునందు శరీరము కృశించును. వీర్యము ము స్వల్ప 

మగును. బుద్ధియు బలంబుశు ఇంది యంబులును పాటవము చెడి కుల యందలనము 

లగును. శరీరము వడవడ వడంకును. నోట రుచి మామూలుగ లేక మారుకు. కంఠ 

స్వరము పగిలినకంచు'పా త్ర మును వాయించిన చో కల్లినస్వరమువ లె నుండును కఫము 

లేక నోట నుమియుచుండును. శరీరము బరువుగ నుండును. వనులయందు త్సాహము లేక 

యిచ్చబొడమకుండును. నోటనుండియు నాసారం ధృములనుండియు కన్ను లనుండియు 

నీరు వెడలుచుండుకు. ఎండి రూత్ మెన మలము వెడలంను. జేవాకాంతి చెడును. శ్ర 

నడచుటవే గల్లినతీయమందు అవయపములు శిథిలము లగును. వేపుడుగింజవ లె కర్కశ 

"మైన కాంతి కల్రియుండు = శరీరమునందలి యవయవములం స్పర్శజ్ఞానము లేకండును, 

దవ్పికిస్థాన మైన క'మంబును కుత్తుకయు, నోరును దృవములేక యొండును. 
గ 

(రె వ్యాయామ ;'"వలత్షణము రిఆా- 

వ్యాయామన్ పీ ప భూయిస్టం ఏఖిరేవ సమన్వితే, 

లిజ్రైకరః కుతకృతైః సం ఎయు. కశ్చ క్షతం వినా, 19 
QQ. 

తనబలమును జూడక మిక్కు.టముగ నాయాసముకల్లుమ శమము బేసినచో 

మయము కల్టును- అ య్యది వ్యాయామోష. మనబడును. ఈగోషమునందును అధ్య 

శోషమన శేప్పిన లక్షణము లే ప్రాయికముగ నుండును. మరియు. నురఃత్షతమున 

(క్రింద చెప్పబడు. లశ్కభాములును. కల్టును, ఉఊరకకతేము మాత్రము లేకన్నను దాని 

లక్సోణ ములు కలు నని భావము. 
ధా 
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“కాసు చ ౬ ఫోషలవత్ష కాము er 

ర క్షమయాజ్వేవనాథి స్ట స్తశై వాహారయన్త కకాత్ , 

వ వృణితస్య భవేచ్చోప.! స చాసాధ్యతమేా మచ. 20) 

వృణములచే భీడింపబడినవానికి ద్రిణమూలముగ ర నము మయి చుట చీరను, 

వ్ర ఇమువక్ సంబంధించిన పోటు మున్నగు బాధల చళేను తగిన రము లేకుండుట 

చేశను, భరెవులు క్షీణించును. ఇయ్యది పృ వ 6 వమ మనంబరగు. ఇయ్యి ay క్రీ. 

అం ఆరక తల్ ఆము ధిశా- 

ధనుమోఒఒయస్య తో “ఒత్యర్థం భ్ రముద్భవారతో గసనుము, 

యుధథ్యమానస్య బలిఖి; కళలో విషమోచ్చతః, బి] 

వృషం హయం వా ఛావ_న్లం దమ్యుం చాన్వం నిగ్భసహ్హాగేః, 

శిలాకాపాశ నిరాతాకా వీవతో నిఘ్నతః వరాస్ , py) 
6-౫ యు క 

అధీయానస్య వాత్యువై ఎ దూరం వొ ద్రనత దు దు గబ, 

మహానదీ ర్వా తరతో హమై రాష సహ ఛావతః, ర 

సహసోత్పతతో దూరం మ. వావీ వ వనృత్యతు, 

తథానె నః కర రృఖిః క్రూ మై భృళమభ్యా హత్య వొ, 2h 

పిక శే దతనీ ౩ హ్ బలవనవా౯ సముదీర్య లే, 

స్రెమ చాతొప్రనక్త కస్య రూతు ల్పపృమితాశనక, 95 

ఉరో విళజ్య తేఒత్యర్థం ఛివ్య తేథ  పిళ(యుజ్యతే, 

వ్రవీడ్య తే తత; పార్ళ్శర శమృర్వేజా ప్ర వ వేలే, 90 

ర ౦ బలం వర్ష * రుచిరగ్నిశ్చు ప్న. ల 

జ్వరో వ్య థా మనో దైన్యం వ్జే వగ్ని వగా 17 
దుష్ట శా వస్పునుర్దన్లః వీవో గ్ల) గ థెతో బహ ల ౮ 

కాఫమానస్య చాఫీత్తం కషుసా పోక్సో (వ ర్త టీ. Me 
స తతి మీము లే౬ త్యర్థ తథా థు శ్ (rn మమ అట్ ॥ 

పాలా కాలము ధకన్ఫుచే బాణములను ఇ బ్రమోగంచుట, తనచఛలీరబలమున శ 

వగ స రము మోయుట, తనబలముకన్న చెక్కుడు బలముకల ఇ "రితో మలయ దము 
hE) 

(కుస్తీ వేయుట, హెచ్చుళస్తు లఅలమున (వ్ర, దేశమునుండి ము య్ న స్థలముగుం చీరకు 
డ్కీందవడుట, వరువిడు చున్న మే్టువైనకు! గుజ్ణమునైనను ఎదురించి జల? తె రముగ 
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వట్టుట్క మిక్కిలి మదించినయేనుగు మున్నగు బలవ త్తరము లగ జంతువుల ెదిరించి 

పోట్లాడుట, రాళ్ళను కట్టైలను ఒడినెల రాళ్లను విసరుట్క, పరులను (శృాత్కువులను 

కొట్టుట, మిక్కిలి బిగరగ చదువుట, మిక్కిలి వేగముతో చాలదూరము నడచుట, 
గొప్ప నదీప్రవాహాములను చేతులతో నీదుట, గుజ్జిములతోగూడ పరువిడుట్క చాల 

దూరము కము) ముగ చెగిరి గంతు లిడుట, అతి వేగముతో నృత్యము చేయుట ఇవిగాక 

యితరము లైన క్రూరములగు వనుల జేయుట ఇవి మున్నగు కారణములచేత మిక్కలి 

యఖిఘాతము నొందిన వానికి వవ్ఃస్థలమున నఖిఘాతము కల్లి యురివత మను వ్యాధి 

కల్లును. మరియు స్రీలవిషయమైన ్రేమాతిశయముచేత నధికముగ సంభోగించినను, 

రూవమమెన యావారమును భుజించినను, తనకు కావలసీన వరిమాణముకన్న మిక్కిలి 

తక్కువన భుజించిననుు ఊరుక్షత వ్యాధి జనించును. ఈవ్యాధియుదు రొమ్యు వగులదీసిన 

విధముగ నొప్పిపుట్టును- వీలదీసీినవిధముగ బాధకల్లునుః ఇరుప్రక్కల గట్టిగ నొత్తి 

వట్టినవిధముగ బాధ జనించును. అవయవములన్నియు కృళించును. శరీరము వడకుళు, 

పీర్యము; బలము, శరీరవర్ణము, కాంతి, నోట రుచి, జఠరాగ్ని ఇవియన్నియు వరుసగ 

నానాట బలముకర్డి శీణించును, జ్వరము, మనోవ్యథ, దైన్యము, మలము ద్రవములేక 
ఉండలుగ నుండుట, జఠరాగ్ని నశించుట ఈలత్నణము లన్నియు కల్లును. దగ్గి నపుడు 

మిక్కి_లి దుష్ట్రంబును శ్యామవర్గ ౦బును దుర్హంధంబును పీశవర్గంబునై చిక్కనైన 

కఫము రక్తముతోగూడి నోటనుండి విశేవముగ వెడలును. ఇట్టి క్రూరమైన యురఃత్షత 
ముచే బీడితుడగురోగ్ నానాట శ క్కంబును ఓజన్సును నళిుచి మిక్కలి శీణదశ 

నొందును. ఈయురఃక్త మనువ్యాధీ మిక్కిలి క్రారమె ప్రాణాఎతకమై యుండును, 

౩ ఉఊరుతుతపూర్వరూవము ధ్రిత్రా- 

అల జ అ అవ్య_క్షలతుణం తస్య వూరషరూపమిలి స్మృతమ్. 29 

వె జెప్పిన లక్షణములు స్ఫుటముగ గానరాక సూవ్నీములుగ నున్నయెడ అట్టి 
యా — రు 

యవస్థమే ఉఊరఃవశమునకు ఫూర్వరూవ మని యొరుంగునది. 

ఇధి కశ తీణసామాన్యలకత్షణము యా 

ఉరోరుక్ శోశితచ్చర్థి ; కాసో వై శేషిక వలే, 

శీణే సర_కమాత తం పార్శ్వవృష్టకటీ గుహః, 30 
ప ఈ అ (WU 

ఉఊర8క్షృళమున రొమునొస్పియు, రక్తము వాంతి, దగ్గు వలకు రాములు కుల్లునుం 

ఉరుకుకముచే శీణుడైన వానికి మూత్రము రక్షమతో గూడి వెడలును. ఇరు ప్రక్కలకు 
వీపుకు నడుమును లెగివట్టినవిధముగ బాధ కలుగును. ఈశెంటికిని నివి పరస్పర "భేదము, 



రాజయత్షనిదానమ్ 149 

0 తత క్షయసాభ్యాసాధ్యనిర్ణ యము రితా- 

అల్బలిజ్ఞస్య దీప్తాన్నేః సాధ్యో బలవతో నవః, 

పరిసంవత్సరో యావ్యః సర్వలిజ్ఞం తు వర్థయేత్ . 31 

జఠరాగ్ని దీ క్రి కల్రియుండి శరీరబలము చక్కగా నుందువానికి పై బేప్పీన 

లతణములన్నియు. లేక కొన్నిమాత,ము కల్లి జనించిన ఊరక త త క్షయము సాధ్యం 

బగును. అయ్యది కాడ సంవత్సర కాల మలి కృమించినచో యాన్యంబగును. ఈ వ్యాధికీ 

జెప్పినలత్ణములన్ని యు ఫూర్తగ నుండినచో నసాధ్యమగును కావున చికిక్స 

చేయంజనదు. 

పతి శ్రీమాధవకరనిరచి తే మాధవనిదా'నే 

రాజయత్షతతతీణనిదానం సమూ ప్టము, 



తయరోగమున కాసము ప్రృధానలముణముగ 'జెవ్పబడినది. కాసము ను సెేవ్షీ9 

చుటచే మయము కల్లు నని “క్షయాయో పేషీ తాస్ప్వే”అను వాక్యముచే నేర్పడినది. 

క "వున తీయమునకు కాసమునకుకు సన్నిహితసంబంధము కల్పియుండుటవలన తీయ 

మును బెప్పిన పీదవ కానవిదానము చెప్పబడును. 

0 కాసోత్ప త్తి కారణములు : కాససంప్రా స్తీ రత 

ధూమోపఘాతా ద్ర సత_స్తథై వ 

వా్యాయావమరూ మాన్న నిసువణాచ్చ, 

విమార్షగ త్వాచ్చ హీ భోజనస్య 

వేగావరోథాత్ శవథో_స్తథై వ, 1 

ప్రాణో వ్యుదానా౬నుగతేః ప దుషః 
J ఈ 

సమ్మిన్న కాంస్థస్వనతుల్యఘా హః, 

నిరతి వశ్రాత్సహసనా సదోహో 

మనీషిఫిః కాస ఇతి పృదిష్టః, లై 

ధూమ పానముచేయునపుడు పొగను నోటియందును ముక్కు_నందును (ప్రవేశింప 

జేసి వెడలనియ్యక శ్వాసము నడ్డగించినను, శరీరమునందలి యామరనము వాత వేగముచే 

నూర్థ కముగ జ సిపించినను, జీవపు శ్రమము నధికముగ జేసిననుు మిక్కిలి కారము 

గల్లి "మంటబుట్రియు నాహారవ దార్థమువ భుజించినశు, భుజించినపుడు ఆహారవదార్థము 

సరియిన మార్షమున బోక యితర మార్తమున బ్ర చేశించిననుశ్ మలమూ (తృముల ee 

మును, తుమ్మల వేగముకు వెడలనీ యక 'సిరోధించిపను, పొ ఇ వాయువు "హదానవాత 
ల 

ముతోసూడి మిక్కిలి ప,కోవమునొఎది, వగిలినక౦ంచు పార్రముకు వాయించినచో 
WU 

| e రాకు మొ ళు గే ట్రై 'మ్రోగువిధముగ ధ్వని కల్లి, దృవరూపమెన కఫపిత్తముల గ నోటి మండి అతిశీఘ) 

ముగ బెటవెడలుుు ఇయ్యది కాసరోగ మని పండితులచే జెవ్పబడినడి. 

ఇచ్చట “సక గతే” అశుధాతువువలన “కసతి(కంఠాదూర్థ పం గచ్చతి ఇతి 

కాసి” అశు వ్య్వుశ్పత్తి చేశ కంఠమునకు పెభాగమున వ్యాపీంచునది కాస మని యన్వర్ణ 

ముగ జెవృబడును. 

* ఇదమ్ పొరపారుట యనంబడును, 
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అం కాసరోగ భేదములు ితా- 

పష కాసాస్తృతా వాతవి_త్తశ్లెపతతతుయైః, 

తయాయోా వే కీ తాస్స్ప ర బలినశో త్తరో త్తమ్, 8 

కాసము వాతమువేతను, పీ త్తమువేతను, కఫముచేతను, తఠముచేశను), తయము 

చేతను జనించుటవలన నె దువిధములై యుండును. ఈయొదిటిలో వెపెని నొకదాని 

కన్న నొకటి బలిష్టముగ నుండును. ఈకానములకు సకాలమున దగిన చికిత్స "చేయక 

యుపేజీంచినచో తయమును గల్లించును, 

అరి కానస్రార్టరూపము ధ్రీఇా- 

ఫూర్వరూపం భవే త్రేపహౌం శూకవూర్ల గఛాస్య ణా, 

క్షే కణ్ణరాశ్చే భోజ్యానాం అవరోధశ్చ జూయళలే. 4 

కాసరోగము జనించుటకోముందు కుత్తుక యందును, వోటియందును ముండు 

గుచ్చిన ట్లుండుళు. కుత్తుకయందు దురద కల్లును. తొ భుజించుబదార్థముల లోనికి 

జొరనీియక యడ్డగించును, ఇవియన్నియు కానము జనించుటకుముమ్ను కల్లు వూర్వ 

రూపములు, 

కాససంస్రా ప్రి చరకముశ విపులముగ నిట్లు చెప్పబడినది “అధః ప్రతివతో 
జజ అల లా ty: వాయురూర్ల పపోతస్సమా శిత, ఉదానభావమావన్న3 కః నక్త స్తో రసి. అవిశ్యళిరన! 

ఖాని సర్వాణి ప్రతిఫూరయక్ , ఆభష్ణున్నామీవక్ జేనాం హానుముజ్యీ కథా&ీణీ, 

నే వృష్ట్రమురః పాల్మ్వే నిర్భుజ్య _స్త్రమృయం నత శుష్మో నా నకఫో వాపి కననా 

తాన ఉచ్యతే,” (చరక. చి అ. ౧౮. శో. ఇరా మున్ను వచించిన ధూమోవఘా 
తము మున్నగుకారణములచే వాతము వ్రథపిత్వమె యధళ్శరీరమున ప్రతిఫాళము 
నొంది స్రోతోమార్ల మునుండి యూర్ధ శరీరమున చ్యాపించుచు నుదానరు+వమును 'చొల్చి 
కంఠమునందును, ఉరోభాగమునందు వ జేరుకు పిదవ శిరన్సునందలి నోరు నాసార ధృ 

ములు మున్న గురంధ్యముల వ్యాపించి వానినన్ని ంటిని నిండింపుచు శరీరమును ముందుకు 

వంచి మాటిమాటికి కదలించుచ్చు తాలువులప, మెడవరములకు, కన్నులకు, వీపును, 

రొమ్మును; ఇరు ప్రక్కు_లను వీనినన్నింటిని సంకోచిఏవ బేసి ర ంభించజేయుచు దృదములేళ 
శుమ్కముగవైనరు కఫముతో కూడియైనరు నోటినుండి బైట నిడలుకు. ఇయ్యది 
యూర్థ్వముగ వ్యాపించి బెటవెడలుటంచజేసి శాస మనబడును ోకనంగత” ఆను 
ధథాతువువలన కాన మను శబ్దము నివ్పన్న మెశది, బైటవెడంనప గాన క "నశబ్దము 

అన్వర్థ సంజ్ఞ కలది యని భావము.) 
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“అథ వాశజకాసలక్షణము ధితా- 

హ్ఫృచ గష్టమూర్థ్ 'దరపార్శ ష్షతాలీతౌమాననః టీణబలస్షరౌొజాః, 

వప్రసక్స మనస్త శిర కేన భిన్న సరః కాసతి శంవ్క_ మేవ, ర్ 

వాత ప్రకోపమున జనించినకాసమునందు రొమృునందును; కణతలయందును, 
శిరన్ఫునందుళు, కడుపునందును, ఇరు పృక్క_లయందును నొప్పి కలుగును ముఖము 

కృశ తనొందును. శరీరబలంబును, కంఠస్వరంబును, ఓజస్సును శీణించును, ఎల్జవుడును 

కాస వేగము అనుసరించియు యుండును. కంఠస్వరము మారియుండును. కఫము లేకయే 

పొడదగ్గ వెడలును. ఇట్టి లతణములు కల్లినది వాతజకాస మని యొదుంగునది, 

ఢా చెప్పినరీతిగ ధూమము మున్నగువాని యఖిఘాత భేదము ననుసరించి కంఠస్వరం 

బును వేదనలును తత్తదనుగుణముగ మారుచుండును. కావున నిచ్చట స్వర భేవ మిట్టిది 

యని నిరూపింపక సామాన్యముగ “ఖిన్నన్వరః అని ఇెప్పంబడినది, ఈవిషయము చరక్ష 

మున“ ప్రతిఘూతవిశేషేణ తస్య వాయోస్సరంవాస, వేదనాశబ్దవై వమ్యం కాసా 

నామువజాయ తే.” (చరక. చి. అ, ౧౮. నో ౯) మరియు వాతేకాసనిదానము 

చరకమున నిట్లు చెప్పబడినది: “రూ తశీతకషూాయాల్ప  (ప్రృమితానళనం స్తీ య, 
WY) 

వీనధారణమా మాసో వాతే కానృప్క వ రకాః (చరక, చి. అ. ౧౮ న్లో. ౧౦) 
లు 

రూతుంబుకు, గుణవీర్యము లచే నీతంబును కషాయ రనంబును నగు వదార్థముల భుళించి 

నను) తాను భుజింవపలసిన పరిమితికన్న న్వ్వల్పముగ భుజిఎచినను, లేక బొత్తుగ భుజిం 

చక యుపవాసమున్నను, తనబలమున శెక్కు_వగ స్తీ న్ర్రీసంభోగము చేసిననుములమూత్రాది 

-వేగముల నిరోధించినను, శరీరమున శాయాసముకు గల్రించువనుల బేసి నను, వాతము 

ప్రశోపమునొంది కానము (దగ్గు)ను గల్లించును, 
మరియు నీవాళ కానమునందు కఫము తడిలేక యుండి కుత్తుకయందే చిక్కి 

యుండుట చేసి శుష్కు_కాసము (పొడిదగ్గు) వెడలును. అట్టు ఎండిన కఫము కాస 

'వేగమునం బేసి కష్టముచే 'బైటవెడలినప్ప్వుడు దగ్గు కొంచెము. తగ్గును. ఈవిషయము 

చరకమున “శుష్కు_కాసి కఫు శువ్కుం కృచ్బా)మ్మకాాల్సతాం వృశేత్ ల 

(చరక. చి. అ. ౧౮. నో. ౧౨) అను వాక్యము చే చెప్పబడినది. మరియం నువశయా 

పళయములు  చరకమున నిట్లు చెప్పబడినవి: “న్నీ ద్థాధ్గులవణోగ్రాశ్చు భు క్షమాత్రే 

(పీతైఫ పృ్రశామ్యతి, డోర్ధ ఏ వాతన్య బీర ౬ న్నే వేగవాల్ మారుతో ఛవేల్” 

చరక. చి. అ. ౧౮. నో. ౧౩౨) జిడ్డంకి ల్లిన పదార్థములను, పులుపు కల పదార్థము 

లను, ఉప్వుగలపదార్థములళు ఉవ్మణ వీర్భములం కల వదార్థములను ₹ుజిం చినప్వు 

డును భోజనము తృ్షిగ జేసీనవెంబడిని వాళముచే జనించినకాసము శమించును, 
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(ఇది యుపళయము) ఆహారము జీర్టి ంచినతోడచే మరల వాతము తనపేగమును 

జూఫుట దగ్గును లే పెట్టును. (ఇదియ అనువశయము-) 

“అధి సె త్రికకాసలవ అము ఏత 

ఉరోవిదాహాజ్యరవక్త క్ర న్; న అభ్యర్ది తన్ని కృముఖ_స్తృపో_ర్ష్శ 

ప్ ల్తేన వీ వీతాని వ మేత్కటూని కా సెత్సపాణ్ణుః పరిదవాన్థి నా ఇన, హ్ 

పి త్రముచే జనించిన కాసమునందు రొమ్మున మంట పుట్టుకు, జ్య్వారము వచ్చును, 

నో శెండును, వేదుగ నుండును, దప్పి యధికమగును, వచ్చనిరంగు కల్లి చీదుగనుండు 

వసరు వాంతియగును. శరీరము తెల్లనై మంటపుట్లుకు: ఇట్రిలమణములు కచ్చి పుట్టిన 

కాసము పీత్తముచే జనించిన దని యొరుంగునది. 

చుకెప్పిన లక్షణములు కాక కన్నులు వచ్చనగుట; శంఠస్వరను మారుట, 

రొమ్లున పాగవెడలునట్లు వేననగల్లుట, మూర, (బ్కినుము, దగ్గునపుణు కంగ్థం 

బూూచులు గృమినట్లుండుట, ఏ త్రపసరుతో సాడిన కఫము వెడలుట సలత్షణములును 

కల్లు నని చరేకమున చశెప్పబడేను. 

మరియు పీ త్రకాసనిదానము చరకమున నిత్తిరంగున చెచ్పబడినది: Ooh " స్టే 

విదాహ్యన్లురా రాణామతి సేవనం, పిళ్తకాసకరు కో సస్తైవక్చాగ్ని సూర్య” 

కారముగల వదార్థముల నెనను, ఏర్చగుణముల చే నుష్తములగు వది *ర్థ ముల జీ నెను 

మంటబుట్రించు పదార్థములనై నను, ప్రబసకలవదార్థమం ై ఛే నను, యనశూరము మున్నగు 

శకూరములనె నను విశేనమున నుపయోగించినను? 'వవడినను, నివ్వుయుగ్కలిు 

సూర్యునియొక్కయు వేడిమిలో నున్నను పి త్రము బ్రగోంది శొనమును కిన్తించుసు. 

కాసలటిణుము ధ్రితూ- 

వలివ్యమా నేన ముఖేన సీద్రకా సిరోరుజూ _ర్దః కగువూర్ల "దేవాః, 

We కరగ "రవకణ్ణుయు_డక్ట షే కాసేన్భ శం సాన న్ల )కగ క | "శన, / 

కోవముచే గల్లికకాసమునందు నోరు జిగటగ నుండును, తల నొప్పి 

పుట్టును. pas కఫము నిండియుండుకు. నోటి కన్నము రుచి౧వదధు, అవ 

యవములన్నియు ఖౌరముగ వనులయం దలసము లగును. శరీరమున జిలబుట్టును, దగ్గి 

నప్వుడు చిక్క నై నకఫము నోట వెడలును. 

| మరియు నీ కఫకాసమున జాఠరాగ్ని మంబగించును. వాంటియగును.. వడి 

సైముబట్టి ,నాసారంధ్రములు _ బిగదీసిన ట్లుండును, కీకరింతలు విశోవయుగ వచ్చును. 
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శరీరమున పులకలు కలుగును. నోరు. తీపిళల్లియుండును తీపికల్లి స్నిగ్గమై గట్టిగనుందు 
కఫము దగ్గినపుడు వెశేషముగ బెటవెడలును. దగ్గువచ్చునపుడు రమ్మన కఫమునిండి 
యుండుట చే భారమె మిక్కిలి నొప్పిపుట్టును ఈలవణములన్నియం చరేకమున జూప 

బడినవని. మరియు కఫజకాసము జనించుకారణములు చరకమున నిట్లు చెప్పబడినవి, 

“గర్వఖిమ్యన్దిమధురన్నీ స్థ స్వ ప్నా౭.వి శేష్టశా 8 వృద్ధ న్వేహ్యాజనిలం రుద్దా కఫకానం 

కరోతిహీల” చిరకాలమునకు జీర్జించు పదార్థములమై నను, సో స్రోతోరం ధ్రముల (ద్రవ 
మును బుట్టించు పదార్థములనై నను, తీపికల పదార్థముల నైనను జిడ్డు విశేషముగగల 
పదార్థములనై నను భుజించుట, వవటియందు నిదురించుట్స వవిధమమిునవనియు లేక 

కదలకుండ కూర్చొని యుండుట ఈకారణములచేత కఫము (పృకోవమునంది శరీరమున 
నంచరించు వాతము యొక్క_మాగమును అడ్డగించి దగ్గును కలించుకు. ఇదియ కఫజ 

లా Ca ౧ ౧ 

కాన మనబడును. 

అగ మతజకానలత్షణము ర్రిశ్రా 

అతివ్య వాయభ " రాధ్వయుద్ధాక్యగజవి గ వై నక. 

రూతునా సరః తతం వాయుః గృహీత్వా గకాసమాచశేత్. న్ 

స వూర్వం కాసలే శుమ్మంం తతఫ్టీ.వేత్చశోణితమ్, 
కణ్ణన రుజళాఒత్యర్థం విరు గ్లే నేవ చోరసా. 9 
సూచీభిరివ తీశా భి 'స్పద్యమా నేన నూవీనా, 

దుఃఖ స్ప రన సకాశేన ఛీదవీడాభఫితాపినా, 10 

పర్వ ఖేదజ్వర శ్వానతృష్లా వై స్వర్య వీడిత్క 

పొరావత అవా కూజకా కానవేగాత్ తతొద్భవాత్ క్షే] 

శరీరమున జిడ్డు విశేషముగ లేక రూతమె యుండువాడు స్త్రీసంభోగము 
నధికముగ శేసినను, తనబలమునకన్న నధికముగ భారమును మోసినను), విశేషముగ 

అ నే 6 త్రో,వనడచచినను, మల్లయుద్ధముచేసినను, గుజ్జములను వీనుగులను నిగృహించి వానితో 

పోట్లాడినను, వృాదయమున నభఖిఘాతము3 ల్లి పుండగును. చానంజేసి వాతము పృకోవించి 

దగ్గుకు కల్లించును. అటిమనుజునకు తొలుత పడిదగుకగి పిమట యొండినకఫము 
గా ౧ నీ ౧౧ శా 

రక్తముతొగూడి నోటవెడలును. కంఠమునందు మిక్కు_టముగ నోరువరాని నొప్పి 
కల్లును: రొము వగుల దీయునట్లు నొప్పిపుట్టును. మిక్కిలి వాడికల సూదులతో బొడి చిన 
విధముగ నొకి ప్పియు, చేత స్పృళించినను 'సోరువజాలక వగులగొట్టినవిధముగ చాధయు 

రొమున కల్లును. కీళ్ళలో కొప్పిళల్లును. జ్వరము శ్వాసము దప్పియు గల్లును. కంఠము. 
స్వరము మా యుండును. శానముయొక్కం "వేగమున కోరువజాలక గొంతులో పావక 
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ములు కూసినట్టు కూతలు పుట్టును. ఇట్టి లమీణములు కల్చినది తళజ కాన మని యొరుంగు 

నది. 

అరి తఈయకాసనిదానము ధిక 
జా 

విషమాసాత్త ఫ్రఫోజ్యాతివ్య వాయాద్యగని గ హోలి , 

ఘృణనాం నోచతాం న్వాణాం వ్యావన్న ఒగ్నా త్ర, యూ ముం ఇర్గ 

కువీతాః తమయజం కాసం కుర్యుస్యహాతయ వ్రదమ్. 12 

తాను భుజించువరిమితికన్న న్యూ నాధిక ముఖంగ భుజించినను, ఆక "అలమున 

భుజించినను, తనశరీరత_త్ల మున కిముడని పదార్థముల భుశీించినను, అధికముగ నభో 

గము చేసినను, మలమూ త్ఫౌది వేగముల నిరోధించినను, మిక్కి-లి కరుణకచి యుండుటం 

చేసి యొరులకస్ట్రముల జాచి దుఃఖించుచున్నను జఠరాగ్ని మందగించి వాతపి శకస 

ములు మూడును సమకాలమున (పృకోవమునొంది, రనర క'దిధాతుష్పలను థీణింన 

జేయును. దానంచేసీ కాసము జసించును. దీనిచేత శరీరము మిక్కలి తీ ణించును* 

ఇయ్యది తయజ'కాస మని చెప్పంబడును. 

అర చయ కానలటీణాము థిఆతా- 

సా శ్రళూలజ్వర దావా మోవ్యో౯ 

ప్రాణకయం చోవలఛేత శానీ, 

శుష్యున్వినిష్టివతి దుర్గ్శల స్తు 
© 21 ఆది 

వ వీణమాంసో రుధిరం సనూయము, 

తం సర్వలిజ్రం భృశ దుశ్చికిత్స వం 

చికిత్సి తజ్ఞా మయమయయజం నద చి, 13 

కయ కానమునందు శరీరమునేం బె జెల్ల నొప్పిపుట్టుకు. జ్వరము కుకు, శరీరము 

మంటపుట్లును. మూర్భవచ్చును. శరీరబలము నానాట నశించు. ర ర్లామ*ంనము 

నానాట నశించును. ఇత్తెరంగున శరీరబలము మాంనము నించి పీముతో weds 

రక్తమును నోట వెడలించును. ఇట్టి తయకాసము శ్రి దోషలచణములతో సుడి 
యుండును. కావున మిక్కి-లి కష్ట సాధ్యమె యుండు నని చికి త్సావద్ధతి చిరింగిన చండి 

తులు వచించెదరు? 

TC) సాధ్యాసాధ్య కానములు థియా- 

ఇత్యేష వయభః కాస శగానాం దేహనాశన్వ Nu, 

సాథ్యో బలవతాం వొ సాష్టిత్ యాప్య_స్తే (వం మతోర్థిత. 1 
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నవా కదాచిత్సిఛ్య తాం ఐపి పాదగుణాన్నిత ", 

స్థవిరాణాం జరాకాసః సరోష యావ్యః వప్రశీర్తితః [పయేత్ , 

త్ర పూర్యా౯ా సాధయేత్సాథ్యాకాపక్షై ్యర్యాప్యాం స్తు యా 

-పెచెస్పబడిన తోయకాసము శరీరమున రక్తమాంసములం తీణించియున్న చో 

నసాధ్యమై మరణము నొంది-చుకు, అటుగాక శరీరబలము పుష్టిగనుండి రసాడి 

ధాతువులు తీణించకుండునపుడు ఒకసమయమున సాధ్య మైెయుండును. తతమువే 

గల్లిన కానము యాప్యంబగును. మైజెప్పబడిన రెండుకాసములు జనించినతోడ నే 

కొలది-కాలములో  చికికృజేసినచో  నొకసమయమున _ సౌాధ్యములగును. అట్టియెడ 

వె ద్యుడు, చెపషధ దృవ్యముపు; వరిచారకుడు, గుణవంతుడైనరోగి అను నీపొద 

చతుష్టయసుపత్తి కల్షియుండవ లెశు. మాయం ముసలి వారికి వయోభేదమువే గల్లినో 

కాసము ఎట్టిదెనను ఊాష్యమగును కాని సాధ్యము కానోవదు. అందు తొలుత 

జెప్పిన వాత-పి త్ర-కఫ కాసములు మ్మాత్సము సాధ్యములు కావున వానికి తగిన చికిత్స 

చేసినచో నివర్తించును. తక్కిన మూడును యాప్యములు కావున వ్యాధికిని శరీర 

పశృతికిని దగిన పథ్యాహోర విజిరాదులచే నువచరించుచు జీవిత కాలమువరకును 

“కాలముగడువ నగునుః 

బ్రతి శ్రీమాధవకరవిరచి లే నమూధవనిదా నే 

కాసనిదానం సమా ఇవమ్, 
=O 



౧౨. హిక్కాశ్వాసని డానమ్ 

“హిక్మా_శాషనశ్చ "కాసనశ్చ న్భణాం నమువజాయ తే” ఆని హి 5 షె శొషనము 

లకును కానమునకును నిదానము (ప్రాయికముగ నమానంబె యుండును. "కావున కొన 

ముకు నిరూపించిన పిదవ హి'క్కా_శాషానముల నిదానము చెప్పబడును. 

అరి హీ క్కా_శాషసములు జనించుకొరణములు ఇకా 

విదాహిగురువిష్టమ్మి రామా భిహ్యన్దిభోజనై !, 

శీతపానాళనస్థానరబో ధదూమాతపానిలై ః, 1 

వ్యాయామకర భా రాధ్వ వేగాఘాతాపతర్పరై 1 

పహాక్కాా శాషసశ్చ కానళ్చ నృణాం సముపజాయ తే, ల 

నోట మంటబుట్టించు మిరపకాయలు మున్నగువానిని మద్యమును. సేవించుట; 

చిర కాలమునకు బీర్జించుగుణముకల పదార్థములను, మలమును బంధించు పదార్ధములను, 

జిడ్డు లేని పదార్థములు, నాసాదిరంధ్రములయందు (దృవమును బుక్టి ౨ చు పదార్థములను 

భుజించుట, చల్లనినీళ్లు మున్న గువానిని ల్రౌగుట, చల్ల -నెన వదార్థములశు నుశించుట, 

కీతృ ప్రదేశముల నివసించుట, ధూళిమైనను పొగయైనను నాసారం థా ది నూర్తమున 

బ్ర, వేళించుట, ఎండయం దై నను గాలియంది నను నుచరించుటు, దేవాపరి, క్క మము 

నధికముగ జేయుట, భారమును మోయుట, తోవనడచుట, మలమూ (పా దిజేగముల 

నిరోధించుట్క ఆహారము భుజించక యువవాసముఎడుట, ఈ కారణముల చేత ఎక్క్హిళ్లును, 

శ్వ్వాసంబును, కానంబును మనుజులకు జసించునుః 

మె జెప్పిన హి క్కాశ్వానములకును కానమునకును కారణములు ననూనము[౧ఎ* 

అయినను కాసము వాతపి త్తకఫములచే 'వేళ్వేరుగ జనించువుు. హీశ్కాశ్వాసములు 

కఫముతో సూడినవాతములచే జనించును. కావున పరస్సరణీవము  చిఖంగునది* 

ఈవిషయము “వాయుః కఫేనానుగతః వల్లా హిశ్కాీ కరోతి హి” (ను, ఊం అ. 

౫౧) అను సుక్రుత వాక్యము చేతను; “కఫవాతాళ్త 'కాజేతౌ 3 _తృస్థాననముద్భ వొ” 

(చర. చి. అ ౧౭. క్లో. లా అకు చరకవాక్యమునరు. బెలియుంచున్నది. కానీ 
యం 

కాసనిదానము ప్ర ల్యేకముగ చెవ్పబడినది. 
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ఫ్ర హి క్కా-సంహ్రా స్ర్తీ వీ సత 

మువాంర్షువాంరాషయురుదేతి సస్వనో 

యకృల్తి హో హో స్రైణి ముఖాదివాతే.వ౯ా, 

సఘోషవానాఘు హిన్నస్త సూన్యత 

స్తత స్తు హిక్కే_త్యభిధీయ తే బుధైః, 3 

కంఠ స్థానమునను డు ఉదానవాతముతోగూడిన పహాణవాతము ధ్వనితోగూడి 

యకృత్తును పీ వాములను ఆగతృములను ఖై టవెడలిం చుమాడ్కి_ కదలింపుచు “హిక్, 

హిక్.” అను శబ్దముతోగూడి మాటిమాటికి నోటిశుండి బై టవెడలును. ఇయ్యది స్రాణ 

ముల హీ_ సీంచుటంచేసి హిక్క యని మునివరులచే నన్వర్థముగ  జెప్పబడివది. (“హిసి- 

హింసాయాంి” అను ధాతువునుండి. “హీన స్తతిహిక్కా.” అను న్యుశ్ప త్తి చేత ప్రా 

ముల హింసించునదియని యర్థము. కొందరు "శే ౨ -ళ ఫ్ర” అను ధన్యర్థకమైన శైయశు 

ధాతువునకు “హిక్ ఇతి, కాయశబఐలి పికా.” అను వ్యులేే త్రిచేత, హిక్కని ధ్వనిని 

క్షల్షించునది యని యర్థముశ నెదరు.) 

మరియు పహీిక్కా-సంప్రా ప్రీ చరకమున నిట్లు చెప్పబడినది =“ మారుతి ప్రాణ 

వాహిని స్రోతాంస్యావిశ్య కువ్యతి) ఉరస్థృః కఫముద్ధూయ హిక్కాశ్వాసాక 

కరోలిసః, ఘోరాల ప్రాశోవరో ఛాయ ప్రాణినాం వష వష్పా చి (చరక చి. 

అ. ౧౩. న్లో, ౧౭) వాళము ప్రాణములవహించు స్రోతస్ఫుల చేరి ప్రళోవమునొంది 

ఊరస్థ్యానమున చేరి కఫము నెగరగొట్టి స్రాణాంతకములైన _ శ్వాసములను పిక్కల 

(వెక్కి_శ్ళ్రను కల్లించును. అయ్యవి ప్రశే్టకముగ నై నె దేసివిధము'లె యుండును. 

మరియు హీ 5 ్క_శాషసములం జనించుటకు కొన్ని కారణములు చరకమున నిట్టు 

చెప్పబడినవి: వ్యాయామము, ఆతినంగమము, వివమాశనము, ఆమదోవము, కడు 

పుబ్బరము, బలహీనము) కణశలు మున్నగు మర్మ స్థలములయం దభిగూతము, వమన విశే 

చన రూవములగు శోధన చికిత్సల విశేషముగ జ్ వీకొనుట, ఈ రారణములచేఠగూడ 

హికాా-శ్వ్వాసములం బనించును. ఇవిగాక కొన్నిరోగముల చేత శా్వాసహిళ్క్ళలు కల్లునని 

చరకమున నిట్లు వెప్పబడినది:---అతిసారజ్వర చ్చర్దీ రి పృ తిశ్యాయతుకత్షయాల్ , రక్ష 

పితాదుదావర్తా ద్విసూచ్యలస కాదపి. పొణ్జురో గాద్విపావై వ ప్రవన్తేతే గజావిమా” 

(చరక. చి. అ. ౧౭. నో, ౧౩) అతిసారము, జ్వరము, వమనము, ఫపీవనము, ఊర 

మ్షళము, తయము, రక్త పిత్తము, ఉదావర్తము, వినూచి, అలనకము, పాండురోగము, 

విషము అను నీరోగములవేశసాడ హిక్కా_శాసములు జనించును. 
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మరియు నీవ్యాధులు జనించుటకు వాతకఫములు కారణములు, వొనివ్రకోవ 

కారణములు చరకమున ని ట్రుపదేళింవబడినవి. = “నిప్బావమాషపిణ్యాకలెలతే ల 

నిషేపణాల్ , పస్టశాలూకవిష్టమ్భివిదాహిగురుభోజనాల్ -  జలజానూవపిళశిఠద'ధ్యాను 

శ్షీరసేవనాల్ , అభిష్యన్యువచారాచ్చ శేవ్యలానాష్వా చేవనాల్ 2 _ కంగోరసాః 

శ - అగ గ్ § (రెం కొచం ప్రతీఘాతె ల్ నిబ ద్థేశ్చు వృ।గ్విథైక9ి మారుత; ప్రాణవ హాని సోత ౦స్య్యావిశ్య 

యం 

విండిని, నువ్వులనూ నెశు వీనిని వెశేషముగ 'నేవించినను, వి డితో చేయబడిన భయ్యా 

దులభు తామర మొవలగుచానిదుంసలను, ములమును బంధథి౨చు పదార్థములను, మంట 

కువ్యతి.” (చరక. చి. అ. ౧౭. న్లో. ౧౯) ౧౬) ఆనుములనుు ఊద్దులకు, తెనిక 

బుట్టించు పదార్థములను, చిర కాలమునకు జీర్ణ ంబగు వదార్థ ములకు, జలమువ బుట్టిన 
౬ 

మతళ్స్యాదులమాంసమును జల ప్రాంతమున జనించిన జంతువుల మా.:నముకు పెరుగును 

వచ్చిపాలను సేవించినను, స్రోశన్సుల ద్రవమునుబుట్టించు నుదచారముల 'చేసికొనినను, 

కఫమును వృద్ధినొందించు పదార్థములు సేవించినను కంఠమునుదును ఉఊరన్సునందును 
జూ Cn ee mm 1వ అఖిఘాతము కల్రినను వాతము (వకోషించి ప్రాణవహములగు సబ్రోళన్ఫుల వ్యాపీంచి 

హి క్కాశ్వాసముల కల్లించు నని యర్లము. 
౧ థి 

ఈవ్యాధులు శెండును పెజేప్పినరీతి నతిసార జ్య్ఞరాదిరోగములయండే కక 
రోగసామాన్యములచే  కీడితులగువారికిని ఆఅంతమున  బనిఎచుకు, కావున నీరిగడు 
వ్యాధులు రోగసాభారణము లె మిథ్యోవచారములం జేసి నరృములంబో తె మిగుల 

కూరములై యుండును. ఈవివయము చరకమున నిట్లు ని”రేశింవణడినది: == 

“అశ్యారవ్యువసృష్టన్య రోవైర్టనోః పృథగ్వి ణః, అ నళ్లాయ లే పీ కళ్ళాశా్వాసో 
వా తీవృవేదనకి....... క. కన్యాత్సాధారణా వేతౌ చుతౌ వరమ దుర్ణయా 
మిథ్యాపచరితే " కోర్ట్ వాళ లశీవిహావివి (చరక చి. అ. ౧౭. శో ౨౯ 
(ఇచ్చట “వాళకి అనునది హనభాతువుకు లట్, దిషవచనయాజము. 

అథి హి కా. భేదములు శతా 

అన్న జాం యమలొాం యుద్రాం గమ్బ్మోరాం మహతీం తా 

వాయుః 'కఫేనానుగతః వఖ్బు హిక్కాః కరోతి హి, 4 
వాతము ప్రకపిత్వమె కఫముతోగూడి యదు తెరంగులగు హి క్క.న్నాధిని 

కల్పించును. అయ్యి అన్న జ (ఆవోర వైపరీక్యమున గచ్లినద్సి, యిముళ (జంటగ వచ్చు 
నది, ముద (మంజ్ల'వేగము కట్టినది, గంభీర (నాభికుండి వేగముతో వచ్చునది) 
మవహాతి (మర్మ స్థానముల చాధించుచు కల్తినది ఆఅరునవి, 

ళు 
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ఇతర హి క్కా_పుూరరూపములు అతా 

కంఠోరసోర్టురుత(ం చ వదనస్య కహోయతా, 

పిక్కానాం పూర్వరూపాణి కుశేరాటోప వవ చ, గ్ర 
హి క్కా_వ్యాధి కల్లుటకుమున్ను కంఠమునందును రొమృనందును బరువుగ 

నుండును. నోరు పగనై యుండును. కడుపులో గుడగుడ యనుశబ్దముతోోకూడి గడబిడ గా 
నుండును* ఇవి హిక్కా-వ్యాధథి కల్లుటకు మున్ను జనించు ఫూర్వరూవములు* 

ఇధి అన్న జహిక్కాలక్షణములు రతా 

సానానె్న రతిసంయు కైస్పవాసా పీడితో=నిలః, 
రా వై 

© అర హిక్క_యతూర్థ ఏగో భూత్వా తాం విద్యాదన్న జాం ఫిషక్ ,6 

వెక్క_నముగ నన్న పానముల భుజించినవో. శీఘ్రుముగ వాతము పీడిళమై 

యూర్ధ (భాగమున చేరి ఎక్కిళ్ళను కల్లించును. ఆయ్యది అన్నజహిక్కే_ యని చెప్ప 

నగును, 

మరియు నీహిక్క_ తక్కి_నహిక్క_లవలె మర స్థానములను చతురాదీంది య 
© 

ములను బాధింవజాలదు. సామాన్యముగ నుదకమును ద్రానినను నూత్వీముగ నాహారము 

చేసినను కీమముగ సులభముగ శాంతినొందును. ఈవిషయము చరకమున నిట్లు చెప్ప 

బడినది:---న మర, బాభాజననీ నేస్దియాణాం ప్రమాథినీ హీక్కా వీలే కథా 

భు-కే శమం యాతి చ సౌన్నజా,” (చరక. చి. ఆ. ౧౮. క్లో. రోం) 

అరి యమళహిక్కా లక్షణము ధితాా 

చిరేణ యమశై రేగా ర్యా హిక్కా. సమ్ప్రవ_ర్తలే, 

కమ్సయ స్పీ ఫిరో గీ వాం యవులాం తాం వినిర్షి కేత్ , గో 
ఎవి 4) య 

శండేసి జంటజంటగ _బెలుచేరి శిరస్సును కంఠమును కుదిలించినట్టు కదలింపుచు 

బాలా కాలమువరకును వేగమును ఎడ తెంపీ లేక వ్యాపించి భాధించునది యమళ హిక్క_ 

యనబడును. 

ఈయమళహిక్క_ను వ్యపేత యని నామాంకరముచే దానిలతణ మిట్లు చరకమున 

శువ్పబడినది:='వ్యెపేశా జాయే హిక్యా_ యాన్నపానే చతురిషాథీ, ఆహర 

పరిణామాం చే భూయశ్చు లభతే బలమ్, ప్రలావవమ్యతీసారతృష్ణార్తస్య విచేశసః) 

సజృమ్మస్య ఫుతాతుస్య శుష్కూ. స్యన్య వినామినః- వర్యాణ్తాతన్య ఫీక్కా_ యా 

జృకు మూలాదసన్న తా, సా వ్యపేలేతి విశ్హయా హి కా స్రాశోవరోధిన్” 

' (చరక చి. అ ౧౭. వ్హం 3 ౧-౩ ౩) ఛత్యుము; ' భోద్యము, చోమ్యము, 'లేన్యాము 

నను నాలుగువిధము లైన యన్న ములున్కు "పౌనములును _ చేసీనపిదప నాయాహార 
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ములు జీర్థి ంచుసమయముల మిక్కి_లి బలమునొంది 'వ్యావీం చునది వ్యెపేత యనబడుము. 

ఈహీ హక్కు _యందు (పృలాపము, వాంతి, అతిసారము దప్పి, త్యమగ వుట ఒడి 

విరుపు కన్నుల నీరుగముట, నో రెండుట్క ఒడలు వంగుట, కడుపుబ్బరము ఇట్టి 

లత్షణములతోగూడి కంఠమూలము నుండీ యుడలేక శంజేసి జుటగ వెకి గ్ 

వచ్చును. ఇయ్యది వ్య పే యను హిక్క_ యని యొరుంగునది. ఇయ్యాది (ప్రాణమును 

బాల బాధింవసాగునుః 

థి యద చహీక్కాల. ము ర్రిఆా- 

వికృష్ణ కాలై ర్యా వ్ల ర రృ స్టైస్సనుభివర్త రతే, 

ముద్రికా నామ సా హిక్కా- జత మూలాత్స)థావిణా, 8 

మందవేగముతో కంఠమూలమున జనించి 'బెలువెడరి చాలకాలమునకు వేగ 

మును జూపుచు వెడలిన హిక్క్ల తు ద్రహిక్క యని చెవ్పనగును. 

ఈక్షు దృహిక్క_ దేవాపరి శ మము చేత తు దవాతము అభిఘాతమునొంది కంఠ 

ప్రదేశమున జేరుటచే గల్టును. ఇయ్యది మహాహిక్కబో లె శిరస్సును మర స్థానములను 

బాధించి ఊచ్చా కిసమును అన్న పానములను నిరోధింవదు. శరీరమున కాయానమును 

గల్లించు పనిని బేసినపుడు వృద్ధినొందును. తగినయాహారమును. చేసినపుడు శమించును" 

విస్థలమున పుట్టునో అచ్చటనే' శమి౨ంచును. 

అరి గంఖీరహి క్కా_లత్ష ణము ఏతా 

నాఖప్రవృత్తా యా హ్ిక్కాా ఘోరా గమ్మోరగాదినీ, 

అ నెకోపద్ర, వవతి గమ్మోరా నామ సా స్మృతా, 9 
నాల్సిస్థానముధండి తీవమెన ధ్వనితోగూడి వలంచెరంగులై న యువ్కవములు 

గలిగి బొడ్డుదగరకుండి మిక్సి ల వేగముతో వెడలినహిక్క_ గంభఖీరహిక్క. యనబడును. 
మరియు నీహిక్క_యందు అవయవములన్నియు వణకును- కట్టు సీతులు లగును. 

శరీరబలంబును ద్రజ్ఞయు నిం యును. ఉచ్చా పన వాతమును అడ్డ గించును, ఇయ్యిది 

“నా భేః వకాళయాచ్వాపి హిక్కా వాసో్యోవజాయ లే” (చరక. చి, అ. ౧౭ 

న్, ౨౯) అని చకకమునకున్నది కావున నాళ్ళిస్థానము కుండి మొన, మక శ యమున 

నుండి మొనను కల్లు నని తెలియునది. 

అర మవాహీశ్కాలత ణము రతా 

మర్తాణ్యుత్పీడయ_న్తీ నీవ సతతం య్యా ప్రవ ర్రతే, 

మహాహిక్కేతి సా జయా సర్వగాత్ర, విశమ్చినీ. 10 
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వృాదయము మున్నగు మర స్థానములను చాధించుచు శరీరము"నెల్ల వడవడవణ 

కింపుచు ఎడతెగక నిరంతరముగ వెడలునది మహాహీక్క_ యని చెప్పబడును. 

మహాహిక్కా_లకణము చరకమున విస్తరముగ నిట్లు ఇప్పబడినది:---" తీణ 

మాంన బలస్రాణ తేజనన్సకఫో ఒనిలుగ్భహీత్వా చవాసా కళ్ణాం ఊవై్బైర్హోషవతీం భృశమ్, 

కరోతి సతతం హి క్కా మేకద్వి త్రిగుణాం తథా, హ్రాణాస్సో) తాంసి మర్తాణి సంరుధ్ఫ్యో 

మాం మేవ చ. సంజ్ఞాం ముసొతి గాత్రాణాం స్తమృం సజ్జునయత్యకవి, మౌార్షైవాన్న 

పొవానాం రుణద్ధ్వవవాతస్యృ లే. సాక్టునివ్తుళ నే తృన్య న్తబ్ధళ జ్ఞ చ్యుతభు)వ8. స్త 

జల్ప (పృలావస్య నిర్వ తిం నాధిగ చృతః. మహాతేజా మవోవేగా మవహాశ బ్లా మవో 

బలా, మహాహిెక్కే_తి సాన్యణాఎ సద్యంప్రాణహరా మతా.” (చరక-చి. అ. ౧౭. 

వం ౨-౨ ౨౬) శరీరమునందలి మాంనము బలము సత్తువ "లేజంబుకు శీణించినవానికి 

కఫముతోగూ-"డిన వాతము ప్రకుపిశమై కంఠమును వట్టి ప్రాణవవాంబులగు నాడులను 

మర్శస్థానములను శరీరమునందలి కాయాన్నిని నిరోధించి మిక్కిలి బ్స్తరగ ధ్వనించుచు 

ఒక్కొక్కటి లేక కెండేసీ మూడేసి ఎక్కిళ్లు వరుసగ నెడతెగక  వెడలుళు. దీనివలన 

ప్రజ్ఞ తప్పు. శరీరము _స్తంఖించును. అన్నపౌొనముల లోనికి జేర్చు మార్దములను అడ్డ _ 

గించును, కన్నుల సీరుగ్యన్వు వు. కణతను స్తంభించును. కనుబొమలు బిగివెడి సడలి 

పోవును. నోరువట్టుకొని మాటచెలియక అవ్య క్షముగ వదరుచుండుకు. అట్రిరోగి కొక 

ప్వడును నుఖము 'లేశమ్మాత, మైనను కలుగదు. అట్టిహిక్క_ మిక్కిలి తీ వెన వేగము 

గలి బలిషమె ,ప,బలమెనశబముతో గూడి వెడలును చానంజేసి యియ్యుది మవాహిక్క్ల 
ర gu YJ roe oD 

యని మునివరులచే చేరొ_నంబడినది- ప్రాణముల నతితీవృముగ హింసించి రోగిని 

తటాలున చంపుకు, (ఇచ్చట “విశద్వ త్రిగుణాంి అనువది యువలవణము కావున 

ఈసం ఖ్యకు మిక్కు_టముగ ననేకములుగూడ గుంపు బంగుంపుబుగ వెడలునని యొణుంగు 

నది) యమళహిక్క_యందును ఈలత్ణములే గానవచ్చినను చానికన్న నిది మిక్కిలి 

(క్రూర మని "భేదము గానబడుశు. 

(రి అసాధ్యహిశక్కాలవ ణము ఈ 

ఆయమ్మ్య తే పంక తో యస్య "దేహా 

దృష్టి నోర ఏం నామల్యే యస్య నిత్వము, 
g | oa టథణోఒన్నదిషట్ తొత యశ్నాతిమాత్రం 
తౌ చ్వా చాన వర యదిక్క_ మానా, |] 

ఎవి జి ఢి 

ఎక్కిట్స్ వచ్చుసమయమున శరీరములాగుచు నిలువుచూపులుబడి ఎక్కి_ళ్ల వేగము 

చేఠ శరీరమువంగ. నో, రసరశ్తాదిధాతువుఖం థీణించి అన్న జ్వీవము పుట్టి వలునూరు 
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తుముచుండునో, అట్టి ఎక్కిళ్లు నివ్షికానోవదు. హైజెప్పబడిన  హిక్క-_లై దిటిలో 

తోొల్లింటి ఆన్న జ- _యమళ_క్షు ది దృహిక్క_ల మూటియందును పెచెప్పీన లత ఇములం కల్లిన 

యెడ నవిమూడును అసాధ్యము. కడపటి గంఫీరముహాహిక గలు శెండును స్వ్టభొవము 

చేశనే అసాధ్యములు. 

అతిసజ్చోతదొ పన భ్ _కృ చ్ఫెదకృశస్య చ 

వ్యాధిఫీః మణ దేహస్య వృద్ధసాాఒతివ్య వాయినః, 12 

ఆసాం యా సా సముత్సన్నా హిక్కా. హన్న్యాళు జీవితమ్, 

యమికా చ వలాపా రిమోహతృస్లూ సమన్వి తా, 13 
—2 రా 

దోవుము. మిక్కిలి : చేరియున్న వానికిని అన్నద్వేపుమువే కృశించిన వానికిని 

వ్యాధుల చే కృశతనొందినవానికిని, మునలివానికిని మిక్కు_టముగ సంభోగము వేయు 

వానికిని సె జెప్పినహిక్క_లలో చేదికల్దినను. శీఘ్రుముగ చంపును. యమళ హిక్క 

యందు ప్రలావమున్కు బాధయు, మూర్త యు, దనియు కల్లినయెడ నదియు నసాధ్య 

మగును, 

] © 9 | అతీణ శ్చావ్యదినశ్చ శ థాళ్వోన్ది యశ్చ యః, 

తస్య సాధయితుం శక్యా యమికా హ_న్లతోఒన్యథా. 4 
యమళ యనుహిక్క_యందు శరీరముకృశళించక దీనఖాపమునందక రసాదిభాతు 

వులును చతు రాదింద్రియములును బలముసెడక సరియైన స్ట్తి నుండినచో నయ్యుది 

సాధింవం దగియుండును. అటుగాక శ రీరముకృళిఎచి దినతనొంది ధాతువులును ఇం చి 

యములుశు వటుత్వముసెడియున్న చో యమళహిక్క యసాథ్యమగుశు. 

ఖర శ్వాస భేదములు రియా 

న హోర్థ్వభిన్న తమకతు దృ ఫై స్తు వష్బుథా, 

భిద్యతేస స మహావ్యాధిః శాస ఏకో విశేషతః 

(వాకాధికో భవేత్ తుద్రః తమకస్తు క స గదని, 
కఫవా తాధికవై వ సంసృష్ట రిన్నస బ్ధి కః ॥ 

వ్యాసో మారుతసంసృష్టో మవోనూర్ల ్మ సతో ముతక 
యు p రాలా 

శ్వాస వ్యాధి మహా శ్వాసము) డోర సశ్వానము, శువ్న శార్వనను, శమకశాషనము, 

కుద శ్వాసము, నని మొదువిధముల భేదిందుకు. అందు వాతం బధికముగనుఎడునది 

తుద శ్వాసము కఫం బధికముగ నున్నది శమకశాష్టసము, కఫబాశము రెడు నధిక 

ములుగ కుండి జనించునది -ఫిక్నశాషునముు వాతము చే సంసృష్ట్టమెనది మహోశాషనము, 
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శాషనము ఊర్థ్వముగ నే వెడలంనది యూర ్వశ్వ్వాసము, (ఇచ్చట బుచథా' అని 

నంఖ్యా నియమము చే తమక శ్వాసము తమశముకూడ తమకశ్వానమున సొచాంకోర 

ఛేద మనియే భొవము.) 
ప్ర 

-శ్లు( శ్వాసవ్యాధివపూర్వరయా వము 0 

అలో జో వా చా గ్రూసం తస్య సృల్చీడా శూలమా్లాన మీన చ, 

ఆనాహో వక్ర వైరస్యం శేస్టినిస్తోడ ఏవ చ, 16 
(ఆటా మ్ ర 

శారనవ్యాధి జనించుటకుమున్ను రొన్సునాస్పెయు, కడుపు"?! పోటును, కడు 

పుబ్బరమును, నోట రుచి చెలియకుండుటయు, కణ? బనొప్వ్పీయు కలరు. (ఇది భయున్నియ:। 

శాషసమునకు ముందు జనించు ఫూర్వరూవము లని 'భాొనము 

(5 శ్వానవ్యాధినంష్రా Do 

యదా న్తాతాంసి సంరుధ్య మారుతః కఫనూః నః; 

విష్వుగ్వ జతి నంరుడః తచా సాగసాకా కర్రోగి స, |7 
0 ఢి 

వాతము కఫముశు ముఖ్యముగ చేసికొని (re, తాదాన ఆన్న వవాంటులకు మార్త 

ముల నడ్డగించి, కఫమునే తా సడ్డగిఎవబడ్సి, శరీరమున సలిడణ ఎన్బెషీం దిన నమయి 

మున పె జెప్పిన శ్వాసవ్యాధులలో "బేటైన జనించుకు. ఇచ్చట “'ప్రాణోదానాన్న ఎ కీలని 

దుష్పస్సో) తాంసి దూషయకొ”ో (అహాంగ-ని-ఆ, అ ఖో ఏ) అఘ ఎగ్భట వాళ్య 

మునుబట్టి “న్రోతాంసి సంరుద్ధ్య” అనువోట ప్రాహోదెనాన్నవవాఎబులగు స్రశిన్సుల 

నడ్డగించి యఫనర్థము సమంజసము. మరియు “శఫోవరుద్ధగమన$ ఆను ఎ “గృట 
వాక్యము ననుసరించి “సంరుద్ధకో ఆఅ వదదమునకో కఫము చే నర్జగిందబడీన ఎ. మని 

యర్థముచేయుట స్వప్కృమాణ మని మెరుంగునదిం 

రి మహాశా్వానల [ణము ధా 

ఉద్దూూయమానవాతో యః శబవద్దుకఖ స్ నరః ధి ది ది / 
ఇల ళల! న నా t ఉనై ళ్ళ షసితి సంరుద్ధో మత్తేర్ష 'ఫ వ వానిశము, 13 

అ జన 2 an ఇ Vr Edy పృణష్టజ్ఞానవిజ్ఞానః తా విభ నలో చను, 

వివృతాతు రిననో బద్ధమూ త్రవ ర్బాః విశీగ్ల =| . 19 
దీనః వశ్వసితం చాస్య దూ రాద్విజ్హూయ తే భళీ ఘు, 

మహా శ్వాసోవసృష్టస్తు శీ ప్రమేవ వివద్య కే, రి 
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పాణ వాతము పై శెగరగొట్టబడి మిక్కిలి కష్టముతో శబ్బముతోగూడిన శ్వాన 
లీ ర ల లు ది 

మును విడుచును. అట్టిశ్వాసము మదించినయెద్దును అడ్డగించి నిర్భంధముగ నిరోధించి 

నపుడు బుసకొట్టువిధముగ బుస్సుబున్నని 'వెడలును. ఇయ్యాది మవోశాషనము. మరియు 

నిందు సామాన్యవస్తుజ్ఞానంబును యు 3*యు క్షవివేకంబును నళించును, కన్నులు విశ్ళత 

రూవమునొంది మిడిచూపుల ఊాచును. కన్నులుశు నోరును మూయుటకు సాధ్యముగాక 
తెఆచికొనియుండును. మలనూూ భ్రములం 'బెటవెడలక బంధింవబడుకు. మాటలు కోతుకు 

బుట్టును. ఆట్రిరో౫ మిక్కిలి దీనుడుగ నుండును. వాడు శాషునము విడుచుననె దూరము 

నకు వినబడుకు. ఈమవోశ్వాసము చే భీడింపబడినమానవ్చడు కీ) కాలమున ణీ మృతి 
నొందును, 

ఆకు ఊర్థ రశ్వానలతమ్ణము ఏతా 

డార్థ సం శ్వ సితి యా దీర నచ వృత్యాహారత్యధః, 

శైపావృతముఖస్రో తకు ప్రద్ధగన్థరవోర్థితః. 21 

జార్ణ గదృష్టిర్వివళ రం స్తు విభ్యాన్హాతు. వత 5%, 3 

ప్రనువ్యా న్వెదనార్పశ్చ శుక్లాస్యోఒరతిపీ కితః, 

ఊర్ధ్వళ్వానే వ్రకువితే హ్యాధశ్నా (సో నిరుధ్య లే, 

మువ్యాాతస్తామ్యతశ్నొర్థ go శాస స్త న్తనై రన హా_న్స్ననూళా, 93 

ఎగయూవిఏని అలిదీర్ధ్య ముగ దీసికొని మరల శ్ర్రీ0దికి మరలింవ లేకుండినచో 

నయ్యది యూార్హ ర్గ పక్వాన నునేంబడుంకు. దీనికే వీడి ంనబడేన మునుజొడు కఫముమే చాప 

రీంచబడిన శాసౌనిరం ధ్ర ములు కలవాడై మిక్కలి యుక్కుటముగ (వ్రశోవము నోందిన 

వొఠముబే పీడించండి స నీలుపుచుూాపులు గలవాడే నలుడెనల. కన్నుల చ్రిచుదు బూర 

ముగ భాచును. మూర్చ (గృమ్సను. చె్పళశథ్యము కని చాధదే వీడింవబడి నోరు 

తెల్లని యీ లోకమునకు సంబంధించిన చిషయిములయం'డెల్ల నిచ్చ "లేకుండును. 

ఊర్ల న్ ప్టకా్టనము ప్ర పకోపించినపుశు ఆగోభోగమునగు నంచు. శాగినదు అడ్డ గిం 

బడును. ప టిలా? నున్నట్లు కన్నుమిక్ను గనక మూర్భన్ "దును, అట్టి యూర్ల ఏ 
ur 

శ్వాసము రోగిని శీఘ్ర) మంగ జంపు ము, 

లై ఛిన్న శాషానలఖీ ణము లిక 

యస్తు శ్వసితి విచ్చిన్నం సర్వస్రాణేన పీడిత, 
9, ౯ ame ౮0, న వా శన్త్ దుఃఖోర్హః మర చ్భదర. గర్జితెః, t 

ఆనాహ న్వేచమూ రా రః దహ న్థిమా నేన వన్ఫీనా, 

నూధవ 1] 
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వివ్రతాతుః పరితీణ; శఛర్చసకా ర ఆకెకలోచన,, 25 
ఏలి యయా 

విచేతాః పరిళుహ్కొస్య్యో వివర్ణః ప్రలపళా నరక 
వే న ఎత q వంసూస్ ౧ 

ఛిన్న శ్యానేన విచ్చిన్నః న ఫీభు?ం విజహాశ్యసూన్ 6 

తనకు గల బలమునంతళయు జూవీ మిక్కిగి బాధతో గూటి విచ్చిన్న మంగ 

శాషనమువిడు చుట(అవుడు విడిచిన శార్చనను. నవమ, మరల 'ఏపొటెనే విడుచు శాసనము 

నకును యా తాయాత నంబంధము లేశ శాషుసమునిడు చుట, లః నుర ముల సీఏం చిన 

పిధథముగ నొ స్పెకల్లి మిక్కిలి కష్టవడు చు శా్వ్వాసముకు విడుసవొలగ ౪ ధించి యూ 

రాడకుండుట, కడుపుబ్బరము, చెమట, మూర్చ; వస్షీ (ముఇగ్రఖృని లి యుదు 

నివ్రూన కాల్చినట్టులు' మంట, కన్నుల నీరు గృమ్ముట, శగీరము స్పెళి. చుటు. (వ్యాధి 

స్వభావము చే ఒక కళ్ళుమాత్ర, మెల్లగ నుండుట జ్ఞానము సభించుగి, సీటు స్రావము 
"లేక యుండుట, శరీరవర్షము హరుట, అసం? బడ్డ ముగ మటల “డు ఇట్ట Sp బణములతో 

గాడి చై టె ప్పిన విధముగ శాషనము మ ఐడి చపదో సయ్యాట భిన్న శాన నునిటదంనె. 

క శ్వాసము చేత సంబంధము లన్నియు శిథ్గొలము'లె అలికిన ముగ నుతి మకు, 

శ్రి తమకళశ్వాసలత ఆము "en 

జ ఇ ఫో వాం గారి గా ల్స్ క జన ఖే వ్రతిలోమం యజ పహాయుస్రో్స కొంనీ ప్రతిది లే, 

న్నీ గవాం 0రశ్చ సంగృహ్యా శా శేషం సముదీగర్ట చ, 97 

హేతి పీననం 'లేన రుద్ధో ముం తథా, 

అతీవ తీ వ్ర వేగం చ ఛో సం వ్రపడకము, 29 

ప్రతామన్థితి స స వేగేన ప సన్ని చుద్ధ్య లే, 

వప్రమోహం కానమానశ్చ స స గచ్చతి నవువా! 29 

నష్యణ్యముద్యమానే తు భృశం భవతి దుఃఖే; 

నరవ చ వివరాచుం చే ముపాూ+ రం లభ శ్రే సుఖ 30 

తథాసోక్లన సంసల క ల. కృచ్యాాచ్చన్నా త సెమీ, 
Cop 

న చాపి లభే సిద్దా స యాన 7 తగ ప్రసవ పస, Bl 

పార్శ్వే తసా్యావగ్భృన్షోతి శయా నస సమ్ ౪ లర్ 

ఆనీనో లభతే సాఖర్థిం కస్తం మై చై వాభినస్టతి, ఏ 

ఉచ్చికాకో బలా 'శున న్నిక్యతా భృశమా ర్తి రిమ్, 

విశుప్కాస్యో మువుుఖ్శా (నో ముహు గొ శవా -వధిన్ము త్త 
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ధి MR 

స యావర్థి_స్హమక'కాసః 5 సాధ వా స్యాన్న వోల్ధితః, 34 

వాతము పృకుసితమె తనకు సంచారార్థము లై న నసోతన్సులయందు (వతి 

లోమముగ సంచరించుచు శిరన్సు కంథమువట్లి కఫమును శే పెట్టును. దానివలన గాఢ 

ముగ వడినెము పట్టును. అట్టి కఫము చే నాసారంధ్ర, ౦బులును కంఠనాళంబును అడ్డగింవ 

బడి గొంతులో నస్టుస్వు ఎమ ధ్వనికని ప్రాణములకు మిక్కిలి కష్టము కి అతికీ వ్ర 
ముగ శ్వాసము చెడలును. మనుజుడు అట్టి శ్వాసజేగము చే పీడికుడె మూర్భనొందును. 

దప్పి యధిక మగును. కఫము'చే శ్వాసమార్షము అజ్జుగింవబడును. మాటీమాటికిని దస్గుకల్లి 

కళదవ్వును- దగ్గువచ్చినవ్వుడు కఫము నోటినుండి బైట వెడలనిచో మిక్కిలి కష్టవడును. 
కఫము వెడలినయిడ కొంతసేపు నుఖముగ బాధ తస్టయుండు కు, కంథమున నస కల్లి 

రాపుపుట్టి మిక్కిలి కష్టముచే మాటలాడ గల్లుకు. కయ్యం వరుండినను శ్వానమం'చే 

బాధింవబడి యించుక సేపైనశు నిదుర వట్రకుండుశు. వరుండిననమయమున వాఠమువేత 

నిరుపార్శ పములును లాగబడును, కూర్చొనియున్న చో నించుక నుఖముగనుండును. 

వడీగనుండు పదార్థములయందు మిక్కలి యానగొనుకు, కన్నులు పెకి బిక్కు_రించి 

నుదుట చెమటవట్టుచు మిక్కిలి బాధ గల్లి నో ఏడి మాటిమాటికి శ్వాసమును 
ప్రారించుచు వలుమారు ౪ "రసమును విడుచును, ౧౫ వ్యాధి మబ్బు గ మ్లినపుడును, 

వర్ష ముకురియు ననుయమునను, మంచు '8*లనునందును, తూయ్చిగాలి పీచునవ్వుడును, 

కఫమును వృద్దినొందించు ప౧ర్థముల సేవించినపుకుు. మిక్కిలి వృద్ధినొందును. గ 

లటీణములు కచ్చినని తమకళ్వాన మనబడును. ఇయ్యది ఇ; ప్రముగ నానశరాదుల 

సీవించుచున్న నళ కరరయ్యాాల్మ నడ చునందాగ కలము. నడువనగి ముండును, ఈ 

'బ్య్యాథి జనించిన. కోలదిదినముల" “న తనన బశి స జీవి ణ్. సొ వళ సొధ్యముగ 

నుండును. 

 మేభూమ్ముకీకప్తై పొ గాలై "సేవల EI వివర్ధలే, 

“0 (వ,ళలేమకనఎ తమకళ్వ్వానల షి ణములు 0 

జ్వ” మూ ర్చావరితస్వ వి ద్వ్య్యార్న్రశేవుకం తు తవు, 

ఉచావరృరజబో?_ బీర క్లీన్న కాయనిరోధజః. లగి 

తమసా వగ రల ఒత్యర్థం క. శ శ్చాళు వ ప్రళొమ్యకి, 

మజ్జత _వోసీవాస్య నిద్యాక్సేన్త నమాం తు తము. 36 
ema వాం ee 7కి 

* “నవోదికక” ఆనుదానికి నజే ఇ భౌ “భ్ ఉదిళ!ి అని అర్ధమును డడ చెప్ప 
వచ్చును. బాలురకు గలం చమ RE యొుకవన్వుడు సిఐ గ్గీంచుట అనుభవసీద్ధము. 
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వెకెస్పీన తమకళ్వాసమున జ్వరముశ్చు మూర్భయు కల్గినయిడ నదియే 

(వ్రతమకశ్వాాస మనబరగును. మరియు టఊదావగ్షముచేతను, థూలి మొనలగునవి శ్వాస 

దాష్టరముల _బ్రవేశించినను, అజీర్ణ ముచేళశరు, వాఠమును నిరోధించుట గీతను సంతమగ 

శ్వానము కల్లును. ఇయ్యది తమోగుణముచే నృష్టినొంది కీత్రోనచారముల + సీస) ము? 

శాంతినొందును. ఈ వ్యాథి కల్తినరో ని చీకటిలో. మునిగియున్నట్టు జీదియ గనక 

యుండును. కావున నంక మకశాష్షన మనబడు ను. 

ఇచ్చట కొంద రాచార్యులు “అజీర్ణ క్లీన్న'క "'యనిరోధబక” అశు 'నాళ్యమును 

మూడు తెరంగుల విభజించి, అజీర్ణ ము చేశను, శరీరము తడీసీ'సయండుట చీకను, మల 

మూత్రాది పగముల వెడలనియ్యక నిరోధించుట చీతను నంళమక స్వ్వానము జనించు నని 

వచించెదరు. మరికొందరు “క్లిన్నక'య” అను వదమునగు “ముసలితనము అనీ 

యర్థము చేసీ, మునలితనముచే నీళ్యానము బని ంచునని వ్యాఖ్యానము శసెినరు. ఈకుడు 

వమీములకన్న “ఆజీర్షక్లి న్న కాయనిరో్ 'ధజః' అశు నమ స్త్పవగుమువ వ్య్త్తముగ నన 

యింవక బీర ముశా'ని యామరనసము చే నొర్జ మైన శరీరము కల ఎ'నికీ సుంతమళ*౪ "షన 

రోగము జనించు నని యర్గను చెవూట నమంబనము“ నుండును. 

మరియు ప్రశమళక నంక మా శన భేసములు "కి డును గమళశ్వాసమునం 

దంతర్మ్యూశము లగును కవున సీ ఇంటిని పయన వరిగణునము జీయ'లే దని ఘురుంగునదిం 

శి శు ద శ్వానలత్ ఆము = 

రూయూయాసోన్భవః కోసే ముద్ర బాత ఉనీరయక్షా, 

ముద్ర శ్వాసో న సోఒత్యర్థం చఃఖినాఒబ్బవ, చాధికః, 87 

హినన్తీ నస గ్నాత్రౌణి న చ దుణఖో యఖేతశశే, 

న చ భోజనపొనానాం నిరుణద్ధ్యచితాం గతిమ్, 85 

నేని యాణాం వర్టిథాం నావి కాఖ్చిదాపొదయేద్రు జమ్, 

స సాధ్య ఉకో బసినన్స'ర్వే చాన క్రటతు శాః, 89 

జిడ్డు లేని పదార్ధముల నుళరాకాగించినఖ . శరీరము). గంచూానమును గల్లించు 

వరులు చేసినను కోస్ట్రమునందు 'వొచోము (ర్ల రముగ సంచంం చును. ఇయ్యి శ 

₹స్వానము,. శరీరమున ళక్కిన మహాళ్య్వాసాదుల .' బొధజనిఎచువిధముగ సీ ద 

శాషసమున గల్లబోదు. అవయవములను బిధింజానీరదు. అన రబదిర్జనములను, 

పాసీయములకు, వానిమార్లఘును. నిరోధఢింపక్ర నరళముగ డభోనిచ్చును. చత్చున్సు 

మున్నగు ని" దియముల "ట్ర్ దొధను కన్రీంవదుం ఇయ్యది స్వల్ప కారణముల జనిం చి 

శరీరమునకు బాధకు శీ వృముగ గల్లి)వకుండుటం జేసి మే ముద్ర శ్వాన నుని 
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సేరొ_నంబడును. ఇది నుఖముగ సాధింవందగును, లక్కాన మహాశాషసాదులు 

శరీరబలము చక్క_గనున్న వానికి జనించి నంఫూర్మ లత ఇములు గానకుండుసమయమున 

అవికళూడ సాధ్యములుగ నే యుండును, (అనగా మహాశ్వాసాదులు కడుదుస్సాథమ్భులై 

యున్నను; వాని ఫూర్వరూపదశయందు  తగినచికిళ్ళచసినచో సాధ్యములుగనే 
యుండు నని భావము 

థి రౌషనములలో నాథ్వ్యా౭.సాధ్యములు రితూ 

ముద్రస్సాథధో్య్యో నుత స్తేషాం తమకః కృచ్భ) ఉచ్యతే, 
త్రయత్శా నా న సిధ్య_న్తి తవుకో దుర్చలస్య చ, 40 

కామం స్రాణవారా రోగా బవహావో న తు అలేతథా, 

యథా అాషసశ్చ హిక్కా చ హరతః ప్రాణమాళు చ 4:1 

చెజెప్పబడిన మొదు లెరంగులగు శాషనములలోో ము ద శ్వానము సాధ్యముగ 

నుండును. తేమక్రశ్వాసము మిగులకష్ట్రము చే సాధింపందగినది; "కావున కృళ్ళ) సాధ్యము. 

ఇవిగాక తక్కిన మవోశాషుసము, (తాస్ధ పశాషనము, 'భిన్నశాష్టనము నను మూడు శ్వాస 

రోగంబులును చికిళ్ళల చే సాధీంపనలవికొదు. “కనన నీమూడును అసాధ్య ములు. 

తమకశాషసము బలహీనునకు కళ్లినదో నదికూడ అసాధ్యస్థితి నే పొందును. మరియు 

వ్యాధులలో ప్రాణములగొంపోవునవి నన్ని పాఠజ్వరాదు లనేకములు కలవు గాని, శ్వాస 

మును వెక్కిళ్లనుబోలె నతితీ చృముగ నివి ప్రాణముల హింసీంచనోవవు, (మానవుల 

హింసించు వ్యాధులలో శ్వాసంబుకు; ఎక్కి ట్లచ మిక్కిలి క్రూారములుగ నుండు నని 

భావము.) 
మరియు చరకమున:ా' వసూ ప్రాణవారా వర్ష్య్యాః దో గా స్టే సళ్చిశు ళా రియ, 

భవ జై స్సాధ్యయాప్యాంస్తు &ీవ్రం భిమగుపాన రేల, ఊపీతీళా దెహేయుగ్హికు 

పష్కం కతమివానలకే (చరక. చి, అ. ౧౭. జో. ౬ర్ఫా అని యుండుటం జేసీ హ్ర్డ రా 

ఛిన్న- నువాశ్వాసములు మూడుకు స్రాణాంతకములు కొవున నానిని చికిళ్స-చేయక 

వదలి పెట్టవ లెననియు; సాధ్యయావ్యస్థతియందున్న శుద్రశమళ శ్వాసములను అతిశీభు) 

ముగ తగిన యామభములవే చికిత్స కేయన లెననియు, శీమ్రుముగ గగన చికిళ్ళనొందక 

యుగాపీశ్షీంచబడజిన వతమున నదికాడ నసాధ్యస్థితినొంది ఎండిన యడనిని కార్చిచ్చు 

తగుల బెట్టురీతిని బాణముల వారింపజూచు ననియు చిఖుంగునడి. 

ఇతి శ్రీమాధవకరవిరచిలే మాధవనిదానే 

పీ -క్కా_ శ్యాసనిదానం సమా _స్టమ, 



౧౩. స్వర భేదనిదానమ్ 
ర 

ప్రాణ వాయువును ఊదాసవాయువును. దుస్త్రములగుట చే గల్లి గ్లినశ్వాసరో మున 

కంఠన్వరముకూడ మారును, మలియు: శాషసల గణములభో “నికీగ్ల ఖా! "అని డన్న 

దువ స్వర భేదమునకు శు శ్వాసమునకును సంబంధము కలదు 9 "వున క్యా సనిసానమును 

చైప్పినపీదప దాని కుషదవరూపమెన స్వర భీవనొదానము "వెన్సబడును;-ా 

కధ స్వర భేదనిదానసఎ ప్రాప్తులు ఇలా 

అత్యుచ్చభాపణవి పాధ్య యన" ఫఘాగే 

సమ్టూప మై! § Al పననాద యు స్తు 

స్రోతస్సు తే స్వరన హాసం గాః ప్రగష్టాం 

పొన్యుస్స గరం భవతి చాఎ హొ ప.చెర్షఫన్స:, | 

మిక్కి-లిబిస్తరగ మాటలాడుట, సె వరజబంగమదూబజ మున విషము, నిరంస రముగ 

వేదము చదువుట, భొజననమయనున కననవదార్థ సఎభుర్ణ జము శ నభిఘాశెము గగ 

ఇవి మున్నగు కారణములచేశ వావీ శ్రకఫముగు ప్రళ*ీచమునొంది షెంభన్వరమును 

వహించు రంథభ్రములయందు బ్ర టేశి చి నాసాట వృద్దినొంది కంశన్యరమును స్వభౌవ 

సిద్ధమగుస్థితిని వ౨రిచి మార్చునొందించు కు, అయ్యిది (క్రింద జేప్పబదు చాక్ళ ప్రకారము 

వాతే-పి త్ర-కఫములం మూడిటి చే "భీరు వేరుగను త్రిదోవ నన్ని'పొళము చీకను, మీపన్సు 

వేళను, శాతుతుయముచేశను జనిం దుటుఎ చేసీ యాటువిధము లగు. 

“స్రోతస్సు తే స్వరవహేషు” అనుచోట కంఠస్వరము 'బళ్భపి చుట. 9*ధొ 

రేములగు నాల్లు నాడు లని యెరుంగనది, శరీరమునం దూర పిభొగములవ్యానీంచు 

ముప్పది స్రోకన్సులలో కంఠమున చ్యాపిం చియుండు జుందడురాడులడే చమూటలాడ్లు 

ననియు కండు వాడులచే శబ్దమును శెబ్రిఎచు ననియు ను శుశమునంచరి “దిళ్టభ్య్యాం 

భాషకే ద్వాభ్యాం భఘోవషం కరోతి” (న్ముశ్కుశ హాఅ, ళా ఆను వాళ్యముచే 

చలియుచున్న ది. 

వెట్టి న్వర భేదవిఫానము రట 

(వాతాదిధిః పృథక్ స్వర షః మేదసా చ తయీణ చ) 
వాతపి శ్రక ఫముల'చే ప్ర క్యేకముగను, దోవనన్ని పౌతము చేతను, మేదన్సు 

చీకను, థాతుతయిముచేళను స్వర భేదము జనించునుః 
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శ నాలెక-మె త్పికస్వర భేదలతణము థ్రితా- 

వా తేన కృష్ణ నయనాననమూా శ్ర, తనర్చాః 
భిన్నం న్స వై ర్యదతి నర్భభవత్వ సరం చ, 

వీ తేన క పతేనయనాననమూ త తృవర్చా! 
న్ -0 

౧ బ్రూయాద్ద నటేనచ స దడాహసమన్నిి లేన, W 

వాతము ప్రక 'పీంచుటవలన జనించిన న్వరఇేదమునందు కన్నులున్కు ముఖం 
బును, మూత పురీషంబులును నల్ల నిరంగు గచ్చియుండును. కం థన్వరము గాడి'చన్వరమును 

బోలె వినుట కింపుగాక మెల్లగ 'వీడలును, వీ _త్తీప్రగోవమున నిం చిన స్టర భేదమునందు 
కన్నులున్సు మఖంబును, మూర పురీమంబులును వచ్చనిరంగు కన్చియం ండును. కంఠమున 
మంటతోగు-డి స్వరముమారి మ్య్ డును. 

అగి తే ష-సాన్నిపాతిళన్వర భేవలత్షణము థా 

బ్రూయాత్క. "సన నతతం క సరుద్ధకద్దో 

స్వల్పం శనై ర్షదతి చావి దివా వి "శేహిత్ , 

సర్వాత్మ శే భవతి సర్వనికారసమృత్. 

తం చాప్యసాధ్యమృషయస్ప (ర ఇదమాహా;, వ 

కఫప్రకోవమ న బనించిన న్వరభేవమునందు. ఎల్హవ్వుడును కఫము చీ నడ్డగింద 
బడిన కంఠబిలము కలవాడై. మిక్కిని నూషృముగ మెలమొల్ల గ మాటలాడు, వవటి 
యందు సూర్యతావము చే కఫము కొందెముగ వలుచనను గాన నధికముగ మాటలాడ 
నోపును. శి, దోనము లోక్కు_వ్వు వుట (ప “పించి స్వర ముగ శె జీని ల అొదులకు 

చళ్వర జె బడిన లథణములన్ని యు సము ౩ "లమున' గల్లు మం ఇయ్య్టుది విరుట్టోవ క, కమం 

బగుటం జేసి యసా? 'ధ్య మగును, 

రి త యజస్టర భేవలమ్ ణము Da 

సేత వాక్ తయకృ తే శుయమాప్ను యాచ్చ 

వాగేవ చావ హూతవాక్ సరివర్జనీయః, 

రసాదిభాతువులు ఖీణించుటచ్ గచ్చిన స్వర షదమునిందు నోట పొాగవెడలునటు 
ళం 

మాటలాడును. కంథస్వరము. మిక్కిలి తీణించియుండును. అట్టి హైనన్వరముగలఠోగ 
చికిత్స కరుడు గాడు, (ఇయ్యాది యసాధ్యఎ బనుటఎ) 
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NC మేదోజన్యర శేదల క్షణము ర 

ఆ న్తర్ణతస్సరమలకుర్థిపదం చిెరేగా 
—0౧ 

మేదోఒన్భయాద్యదతి దిగగల స్తో రః, 4 
mp —0 అలాల 

మేదస్సుచే జనించిన స్వర భేదమునందు కంఠన్వరము కుత్తుుయంద నిలచి వది 

ములు స్ఫుటముగ 'జెలియక 'చాలకాలమునకు మిక్కిలి కన్తముతో మాటలాడునము. కొంథ 

మునందు తెమడ చుట్టుకొని యుండును. వెశేవముగ డస్పిచే బాధింపబడు ము, 

అర్ర అసాధ్య స్వర భేవలట్ ణము రతా 

కీ రాన వృదనం కశనం వాని యణస్య వృద్ధస్య న్య పీ 

చిరోళ్టిత యశ్చ సహోవజాత్క, 
£3 లో ఇల 

మేదస్పి గనస్పర్వసముచ్భనశ్న 

సర్దరామయో యో నన సిద్ధి మేతి, 5 

శరీరము కృళించినవానికిని వయసుబెల్లి ముననిమ్రైన వానికిని గరగర కది భాగువులు 

శీణించిన వానికిని జనించినస్వర భేదము అసాధ్యనుగుకు. చుగియు.. చాల ౧ "లమునుండి 

యకమకనరించియుండు స్వర భేదంబుళు, జననకొలమునుండ్తి కుడ బుట్టి యశుగగించి 

యుండు స్వర భేదంబును, మేదస్సు వృద్ధినొందిన ఏ *నికీ బుట్టిన స్వర 'భీదంబుకు; (త్రిదోష 

సన్ని పాఠముగ గట్టిన స్వర భేద బుళు అసాధ్యము లగును. 

వతి శ్రీవూధవకరవిరచితే మూధనవనిదానే 

సర భేవనిచానం సమా_ప్తమ్, 



౧౪. అరోచకనిదానమ్ 
న యా. 

స్వర భేదమునుబో లె నరోచకంబును కంఠమునకు భాగమున జనించును 

కావున నమానస్థానసంభవమగుటం జేసి స్వర భేదమును కెప్పినవీవవ అరోచకము 

చన్పబడును. = 

వా తాదిభిశ్ ౧కభయాఒతిలోభ కో ఛెక నోభూ షక్ నరూపగ సై, 

అరోచకాస్స్యుః —~ 

వాతీవీ శ్రకఫములచే చేక్వేరుగను. త్రిదోషనన్ని పౌళము'చేతను, శోకము, 
భయము లోభము, శోధము నళుమానసికని కారముల చేత శు నమునన్సుకు ఇంపు గాక 

ఉద్వేగమును బుట్రించు నన్న పాొనములుు రూవము గంధము మున్నగువాని చేతను అరో 

చకము కల్లును. ఆరోచకమున నోటికి స్వాభావిక మగు రుచి జెడి మనసుకు ఆహారము 

నందు వాంఛ తప్పి రుచి నెలుంగకుండు చ్యాధివిశేవము. 

“భక్తొవఘూత మిహ వబ్బువిధం వద న్లి” (ను. ఉ. అ, ౫౭) అని నుశ్రు కమున 

చి దువిధములుగ నరోచకము విభజింవబడినది. తదనుసారముగ (వ్రృశృళ్మగ్కంగమునగూడ 

వొతప్పిత్తకఘఫములు మూడును వేల్వేరుగను, సన్ని పొతంబును సో కభయాడులన్ని యు జేరి 
యాగంతువునునై యొదుకారణములణేత జనించుటం బేసి మొదువిధములనియే నిర్ణయించ 

నగును. భయాదులన్నియు నాగంతుకములో నంతర్మ్యూలేము లై నను అఆయా"*హేతువ్తనకు 

విరుద్ధమైన హేతువిపరీత చికిళ్ళ చేయవలెను కానన భయ%ో కొదులు వేళ్వేరుగ 
నిచ్చట చెప్పబడినది. 

అధీ భాకాద్యరోచక లతణములు లియా 

వరిహృష్టద నః కహాయవ కృశ్చ మతోజనిలేన, 1 విలు "0 యో 

కటన్లుముస్లం విరస్బు వూతి 
పీ లేన విద్యాల్ల వణం చ వ క్రమ, 

మాధుర్య వై చ్చిల్యగువత్వ త్య 

విబస్ధసమ్బిద్ధయుతం దషున, 2 
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వాఠమునపుట్టిన యరోచకమునందు వండ్లు పులిసి నమలుటకు సాధ్యము గాకుం 

డును. నోరు వగరు కల్లియుండును. సి _శక్ల్షమునగన్రిన యరో చకమునందు నోరు చీధుగను, 

పుల్హగను, -వీడిగనుండి మధురాదిరనముల ెరుంగుశ క్లిలేక దుర్తంధము కెల్లి ముందుకు, 

క్రఫముచే జనించిన యరోచకమునందు నోరు ఊవ్పగప్వైనను తీసిగ మైన నుండును. నోట 

పిచ్చిలత్వంబును (జిగురుగ నుండుట, గురుకర్గంబుశు (ముస బారి రుచి “నియుంగ 

కుండుట, తుంబురు (చల్ల వై యుండుట, గట్టి, వట్టినట్టు ఎడి భుళింజల డగ యూూనర 

వదార్థ్యముల నరళముగ లోనికి శేరనీయక యడ్డునటు చు చు)డును, 

అరోచక లత్షణమును జెప్వునపుడు విడేహుడు: నర్తన ని కృస్ననిధాహా 

కృత్సాాల్ , స్యాద్వాన్యవాళ్లాసకరః శఛేని అని శెస్పయు )డుటం లేసి వ్రగ్భగే 

మున “కట్వన్లుముప్తం అకుచోట కోటుశబ్దమునకు ఉడు ఆనీ (నర్థము జేయు 
ర 

టుచికము. ఇత్తెరంగున నే “యశ్చ. నిమృం వరశునా యశో నం మభుసగ్పిసూ, 

ఆర జా 9 నాళ ఇన ఇ ౫ అం 

యె నం గన్గమాల్యా దెస్సస్సర్వ లీ, కటునేవ నీ అనుపటోటను*డ గి కుశ గముసగు 

"చేదు అని అర్థము చేయుట కవిసమయనీద్ధముగ నున్నది. 

అధి అభిఘాత-సన్నిపాశముల వే గల్గిన యరోచకిలగణముణం ఖ్రతా- 

అరోచశే శోకభయారతి లోభ a 

శో థాద్యహృద్యాళుచిగన్థ జే స్యా | 

స్వాభావికం చాస్ట్యమథారుచిశ్చి 

జో xX 
ఓ 

త్రిదోపుజే కరసం భ వత్తు. ఫి 
ము 

దుఃఖము, భయము, అతిలోఛము (వన్నవులయం దధిక మొనయాను (థము 

(శ్యతు,దర్శనాదులవే గల్లిన మనోవికారము మున్న గుళశారణములశేశను; మనను కప్ప 

కానివియు, ఆపరిశుద్ధంబులును నగు గంఛాదుల మూర్కొానుట మున్నగు 6 *రగ౫ ముల 

చేతను గల్లిన యాగంతుకం బైన యరోచకమునందు నోరు దమూమూలుంగనుండు రనము 

3డకయుండును గాని ఆహారమునందు మాత్రము రుచి (అభిలాష తప్పిపోయి రుచి 

కుండును. | త్రి దోమనన్ని పాఠతమునగన్లిన యరోచకమున వాతొదులకు పే్వేర చేన్పబడిన 

రసములన్నియు గలిషి యావోరము రుచింవకుండును. 

9 వా తాద్యరోచకముల బిశీవలథ అములు (+ 

హృమ్బాలపీడనయుతేం వవనేన, పణొ 
oe 

త్త ఫపైాహచోపబవాుళ ౦, సకష 
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జ నో సం . జా న షాత్ఫకం, బవురుజం బవాుఖిశ్చ విద్యాం , 

వైగుణ్య మోహజడ తాభిర భాపరం స్వాతీ, 4 

వాతమున గచ్చిన యరోచకమునందు రొమునొప్సీ విశేషముగ నుండును. 

పె తికారోచకమున దప్పి వెేేషముగ కల్లును; నోట మంటపుట్టుకు, నోట వెను 

యొండును, కఫమున జనించిన యరోచకమున నోట కఫము వెేవముగ వెడలును. 
అగ చాట్, ర ల లి ॥ త్రీదోవసన్ని పాఠమున గన్లిన యరొ చకమున త్రిదోవములకు వేశ్వేర జెప్పిన 

బాధలన్నియు నంకరముగ గల్జురుం ఆగంతుకారోచకమునందు మనస్సు చంచల్నమె 

కలతనొందును. క్థునము నళించును. బుస్టి జడముగ నుండును. 

మరియు అరోచకము, అన్న చజ్వేషవము, అభ కృచ్భందము. నని యాహారమును 
భంగము సేయువ్యాధులు మూడువిధములు. అందు బలా తా_రముగ నోట నన్నమును 

'బెట్టినను రుచిలేక భుజించ నిచ్చ లే కుండునది యరోచకము. అన్నమును మననున 
దలచినను కంట జూాచినను మరియొకరు అన్న మని చెప్పగా వినినను సహింవక చ్వేషము 

కల్లి వాంతికల్లించునది యన్న'దే్టేషము. అన్న మునం విచ్చకచియు రుచి మామూలుగ 

నుండియు కోవముచేనైనను భయము చేశనైనను, శో కాదుల'చేి నను మనను కలశనొంది 
భుజింప నిచ్చపొడమక యావోరము వట్టకుండునది అభ _క్షచ్భందము నని యెరుంగునది- 
ఈ విషయము (గ,ంథాం కరమున నిట్లు వెవ్పబడినది.“పృశ్నీ వం తు ముఖ ఛాన్నం 

జన్తోర్న స్వద లేముహు$, అరోచకన్స విజయో భక్షజ్వేషమశళశ్ళణు, చిన్తయిజ్వా 
తు మనసా దృష్ట్వా (శృుత్వాపి భోజనమ్, దేేషమాయాతి యో జ నుక భ కృద్వేషస్స 

ఉచ్చ లే, యన్య నాన్నే భవేచ్చ)స్థొ నోజభ క్షచ్చన్ద ఉచ్యతే, కుపి తన్ట భయాలర్హస్య 

యశ్చ భ_క్షనిరోధనః” (అని వృద్ధచోడు చెప్పెను.) 

ఇతి శ్రీమాధవకరవిరచిలే మాభవనిదానే 

అరోచకనిదానం సమా ప్రమీ, 



౧౫. భిద్గిణ అ “నమ 

బాలనిషికట్రీొములు 

అరోచకమువేత ఛర్చి (వాన్తి గూడ గల్టునుు. కావున అరో చకమును 

జెప్పిపవిదవ ఛగ్జిని దానము చెప్పబడును, 

అధి ఛర్జిసంఖ్య థ్రిఖా- 

దుద్మె దోమ: పృథక్ సై షః ఎభత్నాలో (చృకనాదిభి, 
ప్రద ఆ 

ఛర్జ 8 వు విజ్లేయాః తాసాం లక్షణము ద్య లే. గే 

పృకుపీతములైన చాతేపీ త్తకఫముల చే వేళ్వేరుగను, మూ+ూడుటోషముల సన్ని 

పాతముచేశను, తనమనసు కింపుగాని రము మాంసము పురీషము మున్నగువాని 

జూచుటవేతను గల్లుటం జేసి ఛర్చి (వమన) రోగము వంచవిధములున సుండుకు. అందు 

చీఛత్సములగు (మననునకు వవగింపుశబ్రించు వస్తువుల జా యట "చీ గచ్లినది యానంతుకము, 

తక్కనవి డోప,జములం, 

ఛర్జి  యనుశబ్దము “ళద-అవవారస్వో అగ్గ-హింసాయాం అను చిందు 

థాతువులచే బుట్టినది కావున నోటియందు వ్యాసించి శరీరాపయవముల  బెధిఏపుదు 

బెటవెడలునది యని యన్వర్థముగ జెవ్సబడును. (వృషోదఠాదిగణ పాఠము చే "భరి" 

యనురూవము సిద్ధించినదిఎోో 

ఈం ఛర్జి రోగ కారణములు, సంపా ఫీ Dam 

అతి ద్ర నె చెరతిన్నీ గే రవ్ఫాదె విక్స్ వభ రపి, 

అశాశే చాతిమా ₹ తైళ్చ తఖాఒసా ల్మ్రెళ్చ భోజనై:. ఏ 

శ్రమాద్భయౌా త్త తథ టే గాదజీర్షాతమిదోవత:, 

నారా క్చాపన్న సత్వాయాః తథాతిదు దుతమళ్న తః, ఏ 

వీభక్రైైక్లేతుభిక్చానై కః ద్రుతము క్రో బలాత్ , 
ఛాదయన్నాననం వై | అర్జయన్నజ్రభజ్ఞునై గ 

నిరుచ్య లే చరి రితి దోహో వక్ర వ్రథావికేః 4 

మిక్కిలి (దృవముగ నుండు నాహారయశు భుజించినను, మిక్కిని జిడ్డు గగ్లిన 

యాహారమును భుళణించినన్కు మనను కింపుగాని పదార్ధముల భులించినను, ఉప 

ఈ ఛర్రజవ మానే” అన చురాదిభాతువువలన “ధర్టి” శబ్దముళ్సన్న మైన వినుట 
న్యాయ్యము. 
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మిక్కుటముగ ను డు పదార్థమును భుబించినను, నియత కాలము కు వదలి ముందుగ ని నను 

వెనుక్షనైనను భుడించినన్కు తాను భుజించు పరిమితికి మిక్కు_టముగ భుజించినను, 

తన కలవాటులేక శరీరమున కిముడని వదార్థముల భుజిం చినను, ,శ మనొందుటచవేతను UU 
భితిచేతను, శోకము మున్నగు రణములచే" మనస్సు చంచలమె వికృతినొందుట చేతను, 
అజీర్ణ మువలనన్కు అమాశయమున పురుగులు చేరుట'చేతను ఛర్చిరోగమం సంభవించును 

మరియు గర్భిణిగానున్న స్త్రీ స్తీ కని మిక్కిలి శీఘ్రముగ భుజించువానికిని మనను కింపుగాని 
దుర్తంభమును మూరొ_నుటు మున్నగు కారణములదేశను కోన్గమున నుండు 1దోవము 
కీనముగ మై వికి "పెల్లగింవబడి నోట వ్యాపించి దానివేగముబే నొడలంను వికృశముగ 

కదలింపుచు అవయవముల బాధింపుచు బై టవెడలినచో నయ్యది ఛర్చి యని యన్వర్థ 

ముగ బెవృంబడునుః 

-అ౦ ఛర్ది ఫపూర్వరూవము గ్రిశ్రా- 
ివ్ఫృల్లాసోద్దారరోదా చ ప్రనేకో లవణ_స్తనుః, 
చ్వెహోఒన్న పానే చ భృశం వమోనాం వూర్షలశుణమ్. ర్ 

నోట నోశరింతలు వెడలుట, తే వులు బైట ఛారాళముగ వెడలక రొమ్మవనే 
యడ చికొనియుండుట, నోట నీరువిడలుట్క, నోరు కొంచెముగ నువ్పణి యుండుట, 
అన్న పానములయందు. ఇచ్చ'లేక చ్వేషముబుట్టుట ఇదియన్నియు వమనరోగములకు 
ముందుగల్లు వూర్వరూవములు. (ఇచ్చట వ్యాధి పృభాొవమునం జేసి నోరు ఉప్పగ 

నుండు నని యొరుంగునది.) 

రి వాలికచ్చర్ది లమత్ణము థితా- 

హృళత్చార్శ పీడా ముఖ్ సశీర్ష 

నాభ _ర్తికాసస్వర భేదతో 

ఉద్రారళబ్ద్బవుబలం స సఫేనం 

విచ్చిన్నకృవ్లం తనుకం కహోయము 

గణ చాల్ప్చం మపహాతా చ వ్ల 

నారో నిలచ్చర్ణయలతీవా దుజఖమ్, 6 

దః 

వాజ్ ప్రకవమన గగ్గిన ఛర్జి రోగమున రొమ్మునండుశు రెండు పృక్క_ల 
యిందుకు నొప్పీనల్లం కు. నోటతడిలేక యెండును. తలపేోటుకు, బొడ్డుదగ్గణ నొవ్పీయు 
బుట్రుకు. దగ్గు కల్లును. క. థన్వరము మారును. కుత్రుకయందుపే “శరీరమునందు 

సూదులచొడిచినట్టులు. పోటు పుట్టుకు. వాంతియగునపుడు మిక్కిలి తీవృమె బల 
అ టాకా గత 

1. దోవ మళగా. శఫపీత్తాది దూషిత మగు నామూహారద్ర న నుని తె0ియ 
వెను. 2. పృాష్టాస మనగా గుంజెలో కలియ బెట్టిశ ట్లుండుట, 
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వర్తరమైన శబ్దమాతోను నురుగతోను గూడి నల్లా వలుచన్తై ననగుగన్లిన దుష్ట 

జలము మిక్కిలి శమతోగాడి కష్టముచే స్వల్పముగ 'వెడలంను. 

రె మె తిక చ్చర్చిలమణము గ 

మూ రా పిపౌసాముఖ శ్ పమూర్థ 

తాల్బతీసన్హాపత మో భ్రమా రః, 

పీతం భృశొష్ణం పారితం సతిక్షం 

ధూమం చ పి లన వ మేక్సదాహము, 7 

పిశ్త్వప్కకోపసమున జనించిన ఛర్చి రోగమునంటు ము 'ర్భయి దస్పృయు గల్లును, 

నో కెండును, తీలయందును, తాలువులయందును, కళ్నూలయిందును మంటపుట్టును, 

చీకటిలో నున్నట్టులు కన్నులు 'గానరాక యుండును. ఓితలు అడుగున ట్రుండును, 

చనుపురం నను ఆకుపచ్చని రంగి నను గల అదుగను ధుఇమ్కవగ్గి ముగనుండీ 

మంటతోగూడి మిక్కిలి వేడిమైనవసరు వాంతియనును. 

ఇ; కఫజచ్చర్థి లక ణము ఏ 

తన్ద్రాస్యమాధుర్యకఫవ్ర, నేకసన్ఫొ పని ద్రాఒరుచిగె “నవా ర్హ్క 

స్నిద్ధం ఘనం స్వాదుక ఫాద్విళుద్ధం సరి*మహార్జూల్బగ.జం వ మేత్తు, 

కఫమున జనించిన ఛర్జిరోగమునందు. మైకము గనుక నోరు తీస నలి 

యుండును. నోట కఫము వెడలును, భోజనము చేయకున్నను భుజించినఎ'నివలె 

నాకలి లేకుండును. నిదుర వచ్చును, నోట రుచి లేకుండుకు. శరీరము బరువుగ నుండును, 

జిడ్డుగల్లి భుసీభవించి కెల్లగనుండం తియ్యనిరసము వెంతియగు నపుడు శరీరమున 

రోమాంచము గల్లును, స్వల్పముగ బాధ కల్లును, 

శిర సన్ని పాశజచ్చర్ణి లక్షణము ధి 

శూలాఒవిపా కాఒరుచిడాహతృ్లూ 

శ్వా సవమోహవ్రబల" వ్రస క్షమ 

చర్జి స్రీదోహాల్ల వణావ్లునీల 

సాన్షో ప్లర_క్షం వవుతాం నృణాం స్వారీ, 9 

' త్రిదోప.ములును నమ 'శకొలమున బకోవించి కనిన ఛ్ర్చెర కళ మునందు కడు 

పులో నొప్పిప్పట్రును, భుజింవబడ్న యావ రము దీర్చ ముక "మ రుచి నుంట, దప్పి, 

శ్రాషసమ్బు _మెకమును దప్రబలముగా కల్లును. నంతతముకు ఉఊప్పగము ప్పుల్ధ గాకు. నలు 

పును రక్షవర్థ్యముసు గల్లి చిక్క నైన నీరు చాంతియిగుము, 
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విట్ చే స్వెదమరూ త్ర తృమ్బువహాని వాయు; 

న్మోకాంని సంమధ్య యదోర ద్ధ మెలి, 

థస్ప్రన్నదోపన స్య సమాచితీ తం 

దోషం సముద్ధూయ నరస్య కోప్లాత్ , 10 

విణా తే రా _స్తత్సమగన్ద నర నరం 

తృట్ శ్వాసహిక్కా_ ర్రి రయుతం వన్షమి, 

వ్ పృచృర్ద స యేద్దుష్టమివాతి "వగా 

స్తయార్టితళ్చ్చశు వినాశ మేతి. TH 

వాతము ప్రకోపించి మలమును చెనుటను మూ తృమును పృవహింపకేయు మార్ద 

ముల నడ్డగించి సః ఎవ్వడు వ్యానీంచునో, అట్లిగముయమున శరీరమునందలి మల 

మూ త్ర, స్వేదములు సంచిక మైయుండుకు; అట్టిదోవమును మలమూ త్తకోశముల 

నుండియు నోస్ట మునుండియు చికి నెగరగొట్టి మలమూ త్రే ములకు సమాన మైనపర్ష మును 

వాసనయు గల దుష్టబలమును వాంతి శల్లించును. విరామములేకుండ నుండు అట్టివాంతి 

మీక్కిాలి సగముతోే గూడి దప్పీని, శాషనమును, ఎక్కిక్టను కిం చును, వాంతియగు 

నపుడు ఛారాళముగ వెడలక వట్టిన ట్లుండుశు. ఇట్టి ఇ భరరోగముచే బీడించబడినరో ని 

కీఘ్సుముగ మృతినొందును, 

రై ఆగంతుకచ్చర్దిలట ఆము 3 

బీభత్సజా*ో చార ర స్రదజామజూ చ 

హ్యూసాత్మ్యజూ ప్ (క్రీమిజా చ యా హొ, 

సా నామా, తా చ విభావయేచ్చ ' 

దోపోచ్చ)యేణై న యథో_కమాడా. 12 

మనస్సున కింపు గాని రృక్తమాంసాదుల దర్శనాదులచే. గల్లిన ఛర్చిరోగమును) 

గర్భముగను౨డు వొలమునం దాడవాగికి ( వేవిళ్లు వ) గల్లు ఛ ఛగ్గయు, అజీర్ణ మున గల్లు 

ఛర్జియు, కన కలవాటు'లేని పదార్గముల నువయోగిం దుట'చే. గ నినఛగ్జియు, కోన్టమున 

(క్రిముయుగల్లి సాన జనించు "ధషయము ఇవి యన్నియు నాగంతు'5 “రాముల జనించుటం 

జేసి యాగంగుక మని సెవ్పబడుకు. ఇటియెదవది యైన ఛర్జిలోగమునందు. పై చెప్పిన 

వాత పిత్తకఫలత్ణముల:౫!. చీలకీణము లఫీకముగ నుండునో దొానిఎబట్లి నిర్ణయించి 

చికిళ్చ పెయనగును, 
ల ౫ 

శగర్భము దోహద మని చెన్సట న్యాయ్యము. జార ఫవజ మనినచో నిష్టము 

లేవండుటవే జనించిన దని యర్థము వచ్చును. 
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మరియు పె బేప్పీన యాగంతుకములలో వీ ధళ్చజఛర్జి జనించు కోరణములను 

చరకమున నిట్టు నిస్టేశించియున్నది:---“ద్విష్ట ప్ర తీపాళుచివూళ్య మేధ్యబీభతృగసా నొ 

శనదర్శనె శ్చ యశ్ళృర్దయే త్తే వ్షమనాః మనో మొ! ద్విష్టార్ధసంయోగభ ఐ* మతాసా, శం 

(చరక. చి. అ. ౨౦. క్లో. ౧౮) తనమనసుకు విరుద్ధంపునుు తనకు ప్రతికూలంబును 

అవరిశుద్ధంబును, దుర్చంధ యు క్ష కంబును, అశుస్థంబును? మననున గుదేర్చగనము గల్లింఛు 

నదియు గు ద్రవ్యముల వాసనను మూరొ_నివ ము అట పదార్ధములను చినినఘు, నిని 

జూచచినను మననున కింపుగామిఎజేసీ తపించుచుండ “యుసమేనము తునను కెంపు గాని 

వానిసంబంధమున గల్లినది కావున ఎ మని చప్పంబదు నని 'భేనము, 

అరి క్ర, మిజచ్చర్ది లత ణము థియో-- 

శనూలహృాల్లాసబవాుు ళా" కిమిజూ చ విశీవత:, 

శ్రీమిహృ దోగతు ల్యేన "'నవనేన శ లతీతొ, 18 

శ ములవలన గల్లిన ఛగ్జీరోగమునందు కడుపులో పొడిచినట్టులు నొవ్బీకల్లును- 

అశారణమగ నోట సీపూరి యాకిరింశలు వచ్చును. ఇవిగాక శ మిజహ్ళటగగమున 

చెప్పబడిన లక్షణములును గల్లీయుండును, 

pa అసౌ ధృచ్భడ్డిలట్ ణము ర 

టీణసర్థి యా ఛర్చిరతివ్ర, 

నోవద్ర, వా శ్లో శవ మయిళ్తా 

సచని నాం తావ వన బెదసా థ్యూం 

సాఇగ్యాం చికిల్సేన్ని ఘషద వాం చ, 14 

శరీరమున రసరొక్వాదిథాశువులు టణించినవానికి మిక్కిలి తీ వృచుగ నధికముగ 
నెన ఛర్దిరోగంబుకు, ఉషదృవముల గూడిన ఛర్దియు, ర కృముతోను దీనుతోనుగూడి 

వెడలుఛర్జియు, మేదన్సు మోందలగువాని సౌరముతోగు +డి వెడలు ఛర్చీయు నసాధ్యము, 

కావున నుషృదృవములు లేక సాధింపదగిన  ఛక్టరోగమునకు దగిన చికిళ్ళ "జేయుట 

యుచిశము. 

మరియు దగు, శాషనము, జరము, ఎకిక, దప్పి, నుము, రోము 

నొప్పి, సంటిలోనున విధముగ రీలు Moa వీ చో ఛ్వరోగమునే 

గల్లు నువ ద్రవము లని యెరుంగునడి. కకిషయము తంత్రాంశరమునం దిట్ట ని"ర్లేశించ 

బడీనది౫ో కస + రసో జ్వరో హీక్ళా_ తృష్టా వచి గ్ల మీవి చ, హృద్రుగ కను 

క ఎన ప్లై చేయా? భళ్టేదనద్రవా ర్ట 

వ్ర శ్రీవాధవకరవిరచి తే వమూధననీదా నే 

ఛర్దినిదా*న (అ) సమూ _ప్పమ్, 

న ల ను 



౧౬. తృష్టానిదానమ్ 

న ల నల 

ఛర్జిరోగమునకు తృప్హ (దప్పి) యువృద వము కావున అట్రి సంబంధము ద్త్ర 

ఛర్ది ని దానమును చెఫ్పినవీదవ తృష్టాని దానము చెప్పబడు చున్న ద; 

0 కృష్ణాసమ్సా ప్పి థళయా-- 

యశ మా బలసంతుయా దా ఖ్ శ్ భి "న్థిం లసంతు ద స 

అడం రు వార్యార్థ ష్టం చితం వీత్తవివర్ధ నై శ్చ, 

వీత్తం సవాతం కువీతం నరాణాం 

తాలువ్రవన్నం జనయేత్సి పాసామ్, 

సో తస్స షపాం వాహిషు దూపి తేషు 
ఫి వయ దోమెళ్చు తృట్సమ్మవతీహా జనోః, | 

భయము వేళను, శరీరమునకు శ్రమము గల్లించు పకులజేయుటవలన  గల్లిన బడ 

లికచేతశు శరీరబలము నళించుట చేతను ప్రళోవమందిన వాతముతో గూడి, పిత్తమును 

వృద్ధినొందించు కటూహ్లా ద్యన్న పానముల చేత ప్రకుపీత మైన విత్తము, తాలుభాగమున 

చ్యాపీంచి పీపానను (డప్పీన్సి గన్తించుళు. మరియు వాశపీ ,క్రకఫములు (ప్రకువీతము లై 

శరీరమున జలమును వహించు నాడులకు వెరచినపుడును డప్సీ కల్లం నుం 

చరక్షమున తృష్ణానిదాననంస్తాప్తులు. విపులముగ నిట్లు _ఇెద్పృంబడినవి:--- 
(4 ఖీ షన్ | జోభాద్భయాచ దూది. శోకాల్ టో ఛాద్విలక్హ నాన్న ద్బాల్, తారాన్లులసణ 
కటుకోవ్షరూ త శుహ్మా_న్న సే వాళ్ళి, ఛాతుత యగనకర్ష ణవము నాడ్యతి యోగ నూర 

వా లి | గో ఇ సన్తాపెక, వితానిలొ ప్రువృద్ధా సౌమ్యా న్థాతూ శ్చ శోవషయశళక. రనవాహినీళ్చ 

నాజీ జిజర్చిమూలగల తొాలుకన్ష్ల న్ను సంఫ్ప్యు న్ఫణాం 'జఉఊెపే* కరుత సృహ 
లం వాది 0 

మవాబలాపేత”. ' పీతం వీకం హి జలు ఫభోషయశస్తావతో న యాతి శమమ్, 

ఘోరవ్యాధికృశానాల ప్రుభవత్యువనర్షభు*తా సా (చరక, చి, అ. ౨౨. ల్లో, 

రో-౭) మననుకు మోభము కల్ణుట, భయము, శ్రోమము, కము ట్రోధము, లక్షణము, 

నుద్య్భపానము, “కరము - పులుపు - ఊవ్వు - వగరురనములు గలపదార్థ్గనుల శు భుశిం 

4 న్ క్రో (1 శాన . పోయి? = అన్నకఫాయైక అని మధుకోశమున నర్థము వ్రాయబడెను 

వోషదుష్ట్రము లై దూషకములుగా నుండుట చేత నన్నామముభుగాడ దోవము లన 

బడు నని వివరించెళు. 

మాధవ 1 ఇ 
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చుట,వీర్య్వము'చేతను స్పర్శము చేతను ఉమ్మ మెన యాహారమును భుజించుటుఎండి ద్రవము 

లేని యాహోరమును భుజించుట, రసాదిధాతువులు గృళించుట; వివము, శరీరమును 

కృశింప జేయు (కర్షణ) చికిత్స నధికముగ శేసీకొనుట, వమనవినేచనాఏ ₹*ధనములను 

ప,మాణమునకన్న నధికముగ సేవించుట, ఎండలో నంతావము నొందుట, ఇట్రి ౩ “రణ Uy 
ములవేత పీత్తవాళములు కెండును వృద్ధినొంది ప్రశుపిశములై శరీరమున నుండు రన 

ధాతువును వహించునాడులను సామ్యము లగు భాశువులకు తొలుత సోషీంచచేస్పీ పదవ 

నాలుక మొదటిపృదేశమును కుత్తుకను తాలంవులను గ్ల'మమును చెమ'లేనట్లు ఎ౧డిం'చి 

ఘాేరమెన దస్పిని గల్లించును.. మిక్కిని బలిస్ట్రములగు నీవ *+శసత్తములు మూటిమాటి! 

నీళ్ణ త్రాగుచున్నను ఎండింవ జేయు చుడు వు. దానంటేసీ ఉట్టి పని "నిన ర్రించక వృద్ధి 

యగుచునే యుండును ఆని యర్జము. * మరియు నీవ్యాథధి ౮ స రములగు ని? గరవ్యూధుల 

యందును నువ దృవయావముగ సంభవించి బాధించుకు, 

మరియు తృష్టాసామాన్యుమున గ్ల నువద్తృవముగుక్రూడ చరగమున నిర్ణ చెర్చం 

బడినవి:=='ము ఖశోషన్వర భేవ భ్, భ ముస శవ చివ ప్రలాపసం ర్ల భె తాలాశ్విస్ట క్కు 

జినోషక ర్క_శ తాం చిత్త నాశఖ్బు; జివ క్వ ౭ని గ్గమమరు చి ) బొధిర్యం దుగ యు*యనం 

సాదమ్, లృేష్టోద్భూ తా కురులే” (చరక చి. 81, ౧49 నః క౧౦) నో శండుట, 

స్వర భేదము, ఒడలం దిరుగుట్కు నంతెవము, నుబంధములే! మూటల "డుట, శరీరము 

_స్తంఫించుట్క, తొలున్రలయందును పెపప్పబలయింన కుత్తుక యందును. నాణుకగయండును 

చెమలేక గరగర లాడు చు-డుట, మైమరచుట నాగయుకో వ రాగ లొోనికల 'సట, సోట 

రుచి ఇలియకుండుట, చెవుడు పుట్టుట, అవయవములు కృశించి వణకుట, సీనినన్ని టిని 

తృష్టారోగము కల్లించు నని యర్థము, (ఇవియే తృష్ణారోగమున కుషృదృవముణు నగును.) 

pa తృష్ణా భేదములు Da 

తినస్స్స్పఫకౌస్తాః తచజా చత్కు 

కమా తథా వ్యోమమున్యనా చ 

భక్తొద్భవా స స_ప్పమికేది అతా) 

నిబోధ | బజ్జ'న్థను Me న 

వై బెన్పబడిన తృష్టూవా సీళకఫములటే పేళ్వీరుగ. జనించినవి 
మూడును, ఆయుధములబెబ్బ చే ప Fon భాచుతమీయమున బనించినది 
(శఓయజృుయు, అజీర్ణమున గల్లినపి (ఆమణయు, ఆన్నిమును భుజించుట చీ గన్లీనది 
(అన్న జయ. కలిసీ చుడు -తెరంగు లగును, ఇ 'నిలతణ మో శ్రీంద సేట్వేర నిపరింవ 
టల మెం 
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ఇకార వాతజతృష్టాలవ, ణము de 

తాోమాస్య తా మారుతసమ్మ బాయాం, 

తోద స్తథా శజశిరస్సు బాపి, 
ఖు ( 

సోతోనిరోథో విరసం చ వక్రం ళు 

ఖ్ రదిశా వివాది మేతి, - బె 
ఫిరద్భిశ్చ వివృద్ధి 

వాతమున జనించిన తృష్టారోగమునందు నోట ద్రవములేక యుండును. కణతల 

యందును కపాలమునందును సూదులతో బొడిచినట్టు పోటు పుట్రును. ముక్కు. మున్నగు 

స్రోతోరంధ్రములు అడ్డగింపబడియుండు శు. నోట రుచి జెలియకు -డుకు- చల్లనినిట్ల 

త్రాగుక్ "లది దప్పి యథికమగుచుండును, 

మరియు నిదురవట్టకండుట, కల దిరుగుట ఈలవమతణములు కూడ కల్లం ననియు, 

వాతము పృకోవమునంది ద్రవరూవ మగు రసధాతువుకు శ్రోనీంప జేసీ నాతజళ్ళప్హను 
ల 

కట్టించు ననియు చరకమున జెప్పబడినది. 

అరి చె_త్తికక్ళప్లాలకణాము 0 

= మం చ బా పోనీ 0 
మూర్యాన్నవి చ్వెమవిలాపజాహః ర_్తశణత్యం వృతతశ్చ నహః, 

థీతాభినగ్లా ముఖతిక్టతా చ పిళ్తాళ్ళికాయాం వరిదూయనం చ, 4 

పీత్తమున గల్లినదమ్సియందు మూర్భవచ్చురు. అన్న 'చ్వేమము గల్టును. సంబంధము 

"లేనిమాటలు మాట్లాడును. శరీరమున మంటపుట్టుకు. కన్ను 'లెజ్సినగును. నోట వెమ్తులేక 

వెశేషముగ ెండును, బిల్లనినీళ్షున “వు నఖిలాన గల్తును- నోరు 'చీదుగ నుండును. నంతా 
యం mM ౧ 

వము గును, 
౧ 

మరియు చరకమున “వీతాఖీమూ కే (గృవర్చ స్త మాకృతి; పి త్తతృష్వుయా?” 

(చరక. చి. అ. ౨-౨. ఖో ౧౪) అనియుండ టం జేసి E వి త్రికగ్ళవ్థ యందు కన్నులను 

మలమూత్ర౧బులును వచ్చనై యుండు నని యెరుంగునది. వీగోము ఆగ్ని సరూవము 

కావున నయ్యని ప్ర పృశోవమునంది యష్ట"తువై నరసముకు ? *ష్టంచలేని కృష్ణరు గల్లించు 

ననియు, సీనియుదు కక్కినవానికన్న అావనుధికముగ నుండు ననియు ఇిరుంగునది. 

ఈవిషయము చరకమునండలి “విత్తం మతమా'గ్నేయం కుపితం చేత. శాదయత్య పాం 

భ*తుమ్, సన్షస్తన్సహి జనరిమీ (మాం జావ రా న్నాణామ్ (చరక. చి. అ, 
శ ల గ న. 

ఇల ౧. ౧కి అకు నీ కము? నగి నిని. 
“0 by 
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అథి కఫమున జనించిన తృష్టాలత్ ణము గుతా-. 

చాప్పూవరో ఛాత్క_ససంవృ తేఒగ్నొ తృస్తో బలానేన భవేత్తథాతు, 

నిద్రా గంరుత్వంమధు రాస్య తా చ్ తృస్టార్దితళ్నుపష్యుతిచాతిమూ త్ర, 

కఫము తనకు దగిన కారణముల బే మిక్కిలి వృద్ధినొంది జఠరానలమును ధారాళ 

ముగ వెడలనీయక నడగించును. దానం చేపి జాఠరాన్ని వీడి యఫోముఖముగ ప్రసరించి 

జలవవాంబు లగు రసాని ధాతువులను ఫో చేసీ (ఎండించి) నప్పు గన్తించుకు, 

ఇయ్యగి కఫజనికం బన కృష్ణ యనంబదడుకు, దీనియిణు అధిగముగ నిదురనచ్చుశు, 

అన్నము జీర్ణముగాక శరీరము ఫెరముగగ్లియుండును. నోరు తీపి గగ్టొయుండును. 

అధికముగ కోవ కల్లును. 

ఇచ్చట కఫము (దృవరూపంద్ నకు అయ్యది వృద్ధిన్"ంది జళరాన్నిమార్ష మును 

నిరోధించుటంజేసీ యఫోముఖముగ ప్రసరించి జలనహాంబులగు రసాదిధాతువుల 

శో షింవంజేయుటవే డశ్పికణ్లును. కావున శకఫముగు-డ దప్బీకొపాొతువగునని యురుంగు 

తంతెంళ J సిెపహ్మబుడినది == యు అనణాటి గ నదీ, ఈవిమషయము తంత్రాంతరమున నిట్లు నెప్పుబడీనది: స్వ్యావ్వుమ్లు అసణాట్యి 8 

nD) జు, (౪ hy sa Tr Woe లీ యా 

స్ట ద్ధేషై సహోష్మణా; వప్రువది ప్రమ్మువహాం వ్ర ‘Ss ౮ ని ్సి సన Bora] ఖో ట్స్, 

శిరసో గౌరవం ఠన్షా) మాధుర్యం వసననృ చ్. ధా దేరిన వ్ర సీకళ్చ నిధ్రాగిక్టం 

తగైవ చ, ఏఫిన్భి డర బానీయా శ్ కృష) కఫనముళ్ళ ఎమ్ (గకరగీగనంహిశ్స్ర మధురు 
అలా 

dQ 

బుశు ఆవ్హురసంబుశు లవణరనంబుకు ఆఅజీర్ళ గరణటుణును నగు వధాగ్రముల భుళీ) చుట చేత 

కఫము ప్రకోపమునంగది జఠరాగ్ని యొక్క. “పడితోగు డి. జలవహాంబులగు రసొనల 

వ్యాపించి డప్పిని గచ్చించును. శొతృవ్యయందు కలబరువును, సుకం౦బును, నోయుతీకియు, 

అన్న'జ్వేవంబుకు కలుగును. నోట కఫము వెడలును. అధికముగ నిదురవట్టును.. ఇట్టి 

లక్షణములచే కఫజళ్ళష్ణ నెరుంగనగు నని భావము. 

మరియు క్రఫమున జనించు గృషవ్వయందును సత్రము నంబంధించియుండును. 

ఫి త్త హొళములు శుడును శోషీంవకేయు గుగాముకలట, 8 వున సీ కుడిటిల్! సొళదిని 

సవబఎధములేక జలధాతువు శోషించి దప్పిశలుగ జేరు. గొవ్సున ఎకో కనులు 

గే కు ఇ న “ya "my yn ౬ iu bh eng 
త్ఫవ్షకో ప్రథాన రణము వ్ విషయమును చర? “చారులు. “నొగ్నిం చినా 

హితర్ష! పపనాదా్ట కెహా మీ “పూతు* (పరక, చి. అ, కలి. nd ౧౯ొ,) 

ఆకు వాక్యమువే శాపీం చిరీ. 

అరి మ కజడ యజళ్ళ సాల క ణఅములు Da 

కుతేస్థ రుక్ శోణికనిర్ణమాభార్థం 

తృ్తూ చతు థకజాిమకా త్తు, 
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రసక్షయాద్యా తయసమ్మ వా సా 
. ( తయాఖిభూతశ్చ నిళాదినెషు, () 
వేపీయ తేమ; న సుఖం న యాతి 

తాం సన్ని పాతాదితి కేచిదావాుః, 
రసతయ యోకాని చ లతణాని 

తసా్యామ శేసేణ భిషగ్వ స్టివన్వేక్ . 7 

కత్తి మొదలగు సాయుధముల చే చెబ్బకగిలినచో నొప్పిజేకను రకము చెట 
వెడలుటచేతను డప్పి కల్లును. అయ్యది తళజ (బెబ్బవలన గల్లిన్స తృవ్ట యని చెన్న 
బడును. భుజింవబడిన యావోరరనము తయించుట వే గద్టినది తీయజళ్ళష్ణ యనబరగు. 
దీనిచే బాధింవబడిన మకజుడు లేయింబవలును ఎడ బే; నూటిమాటి!ని నీళ్లు ద్రాగు 
చుండును. ఒకవ్వుడును లేశమా గృ మైన శరీరమునకు నుఖములేకుండును. రనమీయమున 
గల్లం లతీణఆములన్ని యు నీవ్యాథియందు గల్లును, ఇయ్యాది తిదోషముల సన్ని పాూతమున' 

గల్లు నని కొందరాచార్యులు చెప్పెదరు. 

“సతతం యః ఫిబేత్తోయం న కృ ష్టిమధిగచ్చతి స్రనః కాంతుతి తోయం 
a >) న చ తం తృష్టూర్దితమాది ేల్ (ను శ్రుతః ఊఉ అ. ౫౮ అను వాక్యము వేత క్షా 

సామాన్యమున మనుబాం డెడలేక వలుమూరు నీళ్లు ద్రాగుచున్నను శనివివీరక దప్పి 
యణగక మరం నీళ్లు సోరు చుందు నని సామాన్యలమణ మును సుక్కు తాచార్యు లయువజే 

ళించిరి. "ఇ బిప్పనరీతిగ లృహా సామా న్యముగ ఇడ "తెగని డప్పీయున్నను, మరల నిచ్చట 

“-పేఫీయ లేఒమకొ అని వెళ్పుటచలన తక్కిన లృష్టారోగములకన్న _ సీత యజళ్ళన్థ 
యందు డప్పీ మిక్కు_టముగ నుండు నని యొరుంగునది. 

ఖ0 అమబళ్ళ పాలకి ణము ఏలా 
రం 

తిదోపషలిజాఒఒమనసముద్నవా చ హృాచ్య్యూలని ఫవనసాదక రీ, uw డ్ ఖి ఫీ అ 
ఆవరము జీర్ణ ము కుండుట గర్రినది అమనముద్భవళ్ళ్ణ యనబడు, దీని 

యందు శ్రిదోవములకు వేర్వేఆ జెప్పినలటోణములు గల్లియుండుశు. మరియు రొమ్సు 
నొప్పీకలును. నోట నీరు వెడలును. బడలిక కల్లును. ఇయ్యుది యామాడజీర్లము చే గల్లుళు, గా లా a) ౧ 

౯”వుననే అమాజీర్ణ మునకు జెప్పిన (త్రిదోవలకణములును దీనియందు గట్టున. 

కిట అన్న జణ్భష్టైలత ణము థితా- 

9 . | అకట ళా దమ న్నగ్ధం తశ్రామ్లం అవణం చ భుక్తం గుసకన్న మేహాశు తృషోం కరోతి 
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మిక్కిలి జిడ్డంక ల్లిన యాహారమును భుజించినను, మిక్కలి పులుపును ఉప్పును 

గలపదార్థముల భుభంచినను, జిగురువదార్థముల గుణించినను, అతిశీఘ్రముగ డప్పిని 

నలియను. ఇయ్యది ఆఅన్నజతప్ల యని ఛేవ్నబడును. (ఆమబశగృష్టయందు ఆహారము 

జీర్త ముగా కండు ననియు, అన్నజళృష్ణ్య యజీర్ణము లేవన్నను కేవలము స్నీగ్ఞాదివదాగ్గ 
౬ గ్గ 

ముల'బీ గల్దు ననియు వరస్పర భేదము నెరుంగునదిఎ) 

ఛి ఉవనర్లజకృష్ణాల త్ ఆము ఏతా 

దీనస్వరః వతామ్యు౯ దినస్పంళుప్కున క్ష గలకొలుక, 

౧పవరాన్ స్యయో సా నో డా 
భవతి ఖలు యోపసర్డాత్ తృష్ణా సా శొషిణీ కష్టా, y 

వృధానముగ నొక వ్యాధి జనిం చినపుడు చొనికువ (దృవముగ జనించిన డప్పీ 

యుపసర్షజకృష్ణ యనబడుకు. దీనియందు రోగి మిక్కలి హీనమైన శరము కలవాడై. 

మూర గ నొందును. మిక్కిని గీనుడై సోటియందును కంఠమును దభును తొబువుల 

యందును వెమృలేక యొండును. ఇయ్యిది చాల కస్త్రతర మైనది. 

ఈ తృష్టారోగము మిక్కిలి క్రూర్మమెన ప్ర ప, 'మీహాము మున్నగు చ్యానఘులయిందు 

శరీరము కృళించియున్న వారికి కబ్దును. కావుననే మిక్కిని కష్టసాధ్యమగును. ఈ 

విషయమును భరకాచార్వ్యులు “ఘోేరవ్యాధిశ్ళళా నాం ప ప్రభవత్యువసర్లభూ ఆసా” 

(చరక. చి. అ- ౨౨. ఖో ౭) అనుఐాక్య్టము చీ నువబేీళించిరి. మరియు మద్యపాన 

మున గల్లు శృషహైలట్ ణము చరకమున నిట్లు 'చప్పబడీనని; వా తీల్లో వగు చభావాల్ 

మద్యం కత్తా నలా పృకోవయతి, సో *షయతో "2 పొం థారుం ళెపేవ నో నుట్యశీలా 

నాష్, తప్తాస్వివసిక తాను హితో యమాశు శుష్వుతి &ీ వ్, లేమోం న_ద్గప్తొనాం 

హిమజల హానాబ్భావలి శర” (చరక. చి. అ ౨౨. ఫ్లో, ౨౧, ౧9) మద్యమున 

తీక్షంబును ఉప్ప ౦బును భూతంబు నను గుణాముఖు గల్లి యుందుటవఅన నాకసి ముల 
డ్ 

ది 

ఇ._టిీని ప్రకోషింవకేయును: అయ్యవి పృకుపిశములై యుదకచహూంబులగు రనధాతు 

వులను శోషింపజేయును. ఆట్టియెడ నుడకము "నెంత స్రావినోను కాలియుండు ఇనుకలో 

బోయబడిన నీరు ఎండిపోవువిధముగ, జలమంతయు నిగిరి డన్పీయగుచుండును. అట్టి 

నంతాపము గల్లిన వాడు చల్ల సినీళ్ళ న్కు (యుచుసిళ్ళన్ఫు గ్రావినచో కోంచెనుం నుఖము 

కలునుః 
౧ 

ద ఆసాధ్యళృస్థాలదుణము De 

జ్వరమోహత&ియ కాస ఖ్వాసాద్యుః సృష్ట దేజానాప, 
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స ర్య్వాస్వతి వ్రసకారోగకృశానాం వమి వ్ర్యయుక్రానామ్, 10 
అధ జ హ్ య 9 వారి ఆసా ] 3 ఘాోరోపద్రవయుశ్తా స్త్ర బ్లాః మరకకాయ విజ్లేయాః, 

— 00 

జ్వరము, మూర్చ, తమయము, దగ్గు, శ్వాసము. ఇవి మున్నగు నువృదృవముల'ే 
చాధింవబడినవారికి కల్టినతృష్టూ వ్యాధియు నసాధ్యమగును. నీరోగమునంటై నను డచ్పె 
మిక్కె_లి త్మీవృముగ నధికముగ గల్లినచో నయ్యడియు నసాధ్యమగును. ఇతరములగ 
('కూ,రములై న వ్యాథులచే శరీరము కృళించినవారికి జనించిన డప్పియు, మిక్కిలి 
(కూరములగు నువద్తవముల బే చీడ్రింవబడినయపుడును తృష్టా వ్యాధి యసాధ్యంబగును, 
తుదకు మరణముగూడ నొందించును, 

ఇతి శ్రీమాధవకరవిరచితే మాధవనిదానే 

తృష్లానిదానం సమాప్తము, 



గా౭* మూ ర్చాభ్రమని ద్రాతంద్రాస న్యాస 

సిదానమ్, 

ల్ల (౩) దశ — 

“కృషితో "మోహమాయాలతి” అను వాక్యము'చేత్ర తృషహ్లారోగనున మూర్చ 
యువద్రవముగ నుండు నని తెలియుట వళ తృష్ణా వ్యాధిని 'జెప్పినపిదద మూర్భానిగాన 

మును, అందుకు నమానరూ వఎబులగు (ఇనుము, నిద, తంద, నన్యానము అను ఎనీ 

నిదానంబులును వరునగ చెప్పబడును; 

ఇర మూర్చానంద్టా ర 

టీణస్య బవాదోపస్య విరద్దాహార నేవిను, 
వేగాఘాతాదభీఘాతాత్ హానసత్వస్య వా వున, | 

- గ్గ అ= " we క ఆన కరణాయతనేష్నాగా;:ః బా హ్యేహ్వోళ్య స్ప రేషు చ, 

నిపిశ నే యదా దోషా, తదా మూర ని మానవాః, 9 — 0 AD 

సంజ్ఞావహోసు నాడిషుపిహి తాస్ఫనిలాదిఫీః, 
గా అర్ ఓ రీ STI జల న il న తమోఒభ్యువై తి సహసా సుఖవమఃఖన్యపోపాశ్ళల . టై 

సుఖదుఃఖవ్యపోహాచ్చ నరః పతతి కాష్టువత్ , 
మోహో మూ వః వ వక గక కారో . రృతి కామావహం: పడ్విిథా సా వ్రగ్నర్సి ఓ 

వాతాదిభిశ్నణి తేన మబ్యేన చ విషేణ చ, 
అవ జస 9 అం చ wr ue 2 fr షట్స ఏ వ్యతొసు విత్తం తు వ్రు త్వేనా?_వణొష్ట తే, r) 

ధాతువులు తీణిం చిన వానికినీ, అధికముగ చాతాదిపోషముకల ఎ"నికిని, వరన్పర 
విరుద్ధములగు శీరమశ్సా ్ యదుల జేర్చి యావోరము వేసిన వానికిని, నులమూ త్రాది వేగముల 
నిరోధించినవానికీని, యుగ్ధాదుల వే డొబ్బబుతే లిన వానికీని వళ్వ్వగణము నళించిన వానికిని, 

వోతపి త్రేకఫములు (ప్రశోవమునంది పావ్యూా౧బులగు వాక "ఎద పాణి పొాయూవస్థములను 

చదు క ర్మెంద్రియస్థానములయందు భర్ష చయ గ్ర) క్ర జినక్వాయా)ణము లనునెదు 

జ్ఞ శేంది)యస్థానములను వ్యాసీం చినందువలన మూర్చ గబుగును, జ్ఞానమును వహీంచు టా 
శాడులయందు 'రూ,రములగు ఇాతప త్తశఫములు వ్యానీంచి మార్గము నొద్డగిం చినచో 
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జ్ఞానము తిరో ధానమునంది యజ్ఞానము వ్యాపించును. అట్టియ జ్ఞానము చేత నుఖదుకిలు 
ముల నెరుంగ నవకాశము లేకుండును. దానంజేసీ మనుజుడు ఒడ లెరుంగక మైమరచి 

శరీరమునకును మనన్సుకోకు సంబంధించిన చేస్తలదక్కి కొయ్యవలె | క్రిందబడును* 
ఇయ్యది మాహా (కజ్ఞాన) మనియు, మూర్చ యనియు జెచ్పబడును. ఇయ్యది వాతము, 

పిత్తము; కఫము, రక్తము, మద్యపానము, విషము అనుకారణములచే జనించుటంశేసి 
యారువిధములగును. ఈయారువిధములగు మూగ గృలయందును పిత్తము. ప్రభానముగ 
రాజై యుండును, 

అరి మూర్భాపూర్వరూా పము de 
~ 4 be ల - రి జో = న జృమ్మణం గనిః సంజ్ఞా దెర్చల్య మేవ చ _ 

సర్వాసాం వూన్వరూపాణి యథాస్వం చ విభావయీత్. ర 
రొమ్సనొప్పీ, ఆవలింతలు, శరీరమునందలి నిరుత్సావామైన బడలిక, తెలివి 

తక్కు_వగుట, ఇవియన్నియు మూర్భవ ద్చుటకు మున్ను జనించు ఫూర్వరూపములు. 

విగ్ర వొతిక మూర్యాలత్ణము రి 

నీలం వా యది వా కృషం ఆకాళవమథవాఒరుణము, 

వ నమూః ప గ్గ వ . ’ శ్యం_స్థమః వ్రవిళతి కీఘ్ఫుం చ ప్రతిబుధ్యతే 7 
షం ఇ జో ఇ షో పెవథు శ్చాస్తమర్షశ్చ ప్రసిడా హృదయస్య చ 

కార్భర్థం శా వారు కకా బ్బాయా మూర్చాయే వాతసమృవే, వై 
మనుజుడు అకనమును నీలవర్ష ముగవైనను, కృనవర్షముగప్రై నను), కొంచెము 

ఎ క్రైనిరంగు కల దానినిగణానను జూచుచు, శానము తప్పి వడి? మరల కీమముగనే మూర్చ 

'చేరనచో నయ్యది వాళ్యప్రకోవమున జనించిన మూర్త ్ ఫ యని 'తెలియునది. ఈమూర్త గ 
యందు శరీరము వడవడ వణంకును. ఒడ లెల్ల నొస్ప్చి కల్లును. రొమ్సు పట్టినట్లు న్స్పీ 

కల్లును, శరీరము కృళించును, శరీరమున శ్యామవర్ల ౧భై నను అరుణవర్గ ౦2చెనను కల్లును. ౧ ఓ కూజా LH రాజా లా 

(ఇచ్చట మూర్చాయ శబ్దము మూర్చాళబ్దమునకు వర్యాయనామమని మయొరుంగునదిఎ 

శ్రి పీక్షజమూర్యాలట ణము 0 

ర క్షం హరితవర్లం వా నియత్పీతమథావీ వా, 
RE 2) 

సశ ర్థిం_స్థమః సృనిశతి సన్వేదశ్చ వ్రబుధ్య తే, 9 

సపవానన్పసనావో ర కవితాఒగుతెకుణః, 
టాలీ = 
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ఆకసము ఎకినిరంగుకలదిగ బై సను ఆకువచ్చునిరవగు సిలదిన లె నను పనుసురింగు 

_కల్రినడిగ నైనను కనబడి తెలివికప్పు మూర్చనొంది, మరల “తగివొండి మూంగ్భదేరునపుడు 
అబ 10 || రం yf వల్ల ఖీ య సమటపట్టి లే చినచో నయ్యది సీ పృకోపమున గల్లిన మూగ స్స యని తేలియందగు. గ 

మూర్భయ దు దప్ప కలకు. ఒడలియందు తావము కల్లుకు, కన్నులు ర కవర్ల ౧బులును, 
లు ౧ ఇదీ స్ట 

"లేక వచ్చనివంగు గచ్ల్చినవియు, "లేక అరుణవర్థ్యంబులు నె యుండుళు మలము సడలును. 

శరీరము వచ్చనిరంగు క ల్చియుఐడును. 

క్! ఆర -శ3 త మొరృలమ్ణాము ధి 

మేసుసజ్యా_శ మాకాశం ఆవృతం వా తమో ఘనై 8, 
లము అ గ అ ; జటా, తీ వశ్వం_స్తమః ప్రనిశతి చిరాచ్చ ప్రతిబుధ్య తే, 1l 
గసమఖి; ప్రొవృర్రైర ప్ర యణ వా వై చర్మణా, 

యా 

లి అభ మీ ప్రత, 4 వర > pn ల అటి వన్ 9 
సప నెకస్పహృల్థూనా మూ ర్చాయే క పుసమ్భ్ Fan J 

ఆకనముకు మేఘముల (మబ్బు) తో సమముగపై నను లేక చీకటిచేశానను, 
మబ్బు చచై నను గృమ్మబడిన దానినిగను జూచుచు మే 'సరుంగగ చడి చిర5 “అమునకొ 

ఎ దెలిసీన యేది. కఫ,ప,కోవమున గలిన మూర ని యెతుంగునది. ప్రజ్ఞ జెలిసినచో సయ్య ఫప్రకొవ లిన మూర యని యరుగ౧గునపి eg 

మూర్భగ బ్లైనపుడు శరీరము పె మాటుగుడ్డుల్శనై నను దటిసిన' చర్హము్య్రనను గప్పున 

ట్లుండును. నోటనసీరు వెడలును రొమ్ము అపరును, 

ప సాన్ని పాతికమూ రాల ణము లిక 

నుల జో జో, ళ్ సర్వాకృలిస్పన్ని పాల దాస బపాగ తేక, య 
బో ఆ వ లో గ జ. ర స జన్తుం పొతయలె నె వినా ఎభత్సిచప్టి ట్రై 2, 13 

త్రిదోవముల సన్నిపాతముే గల్లిన మూర్త యందు. వాతాదులకు వేల్వేరుగ 

'జెచ్చబడిన లక్షణములన్నియు గల్గును. చొంగళారుట మున్నగు చిభగ్చకరములైన 
చేప్తలుదక్క... తక్కిన యవస్థారలముణముఖు కొల్లును. అటి లటణిములతోగు డీ దును 

జుడు అతిశీఘ్ళముగ (క్రిందపడును. 

(ఇచ్చట మూర్చావ్యాథిని వివరించునపుడు ఆరువిధములుగ విభజించి నన్ని పాత 

భేదమును చెప్పియుండ లేదు. అయినను నన్నిపాఠమున త్రిపోచుములకు జెన్సిన లత్షణ 
ములే కొనవచ్చు నని పరిగణనము వేరుగ జేయ'లీ దిని యొెరుంగుసషి.) 

రై ర్పక్తజమూర్యాలణ్ ము an 

పృథి వా్యాప_స్తమోరూపం ర క్గన్ధ స్థదనషయః, 

తస్తాద్ర_కృస్య గన మూర్భ_స్ట్ భువి మానవాః, 14 

ద్రువ్యస్వభావ ఇత్యేతే దృష్ట్యా యదభిమువ్యూతి, 
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వంచమపహకభూతములలగోే పృథిఏియు జలంబును తమోగుూము కల్లి యుండును. 

ర క్షమునందలి గంధము వృథిపీభూతమున గల పృథానగుణమెన గంధము. వలన గల్లినది. 

ద్రవము జలనఎబంధమున గచ్లినది 'కొవున  రక్షమున కృథివియొక్క_యు జలము 

యొక్కయు గుణములు సం క్రమించును. కావున వృథివీజలములయందు గల తమో 
గుణం౦ంబును, వృథివికి ప్ర పథాన వ్వ సంధంటును ర_ోనును జశేరియుండుశు. దానంజేసి 

ర_క్షముయొక్క._ గంధము (వరిమళము)ను మూర_ని నంఠమ్మాగ్రేమున అందలి తమో 

గుణము వ్యాసంచి జ్ఞానవహంబులగు ధమనుల బెరచి జ్ఞానమును పోగొట్టి యజ్ఞానము 

వాపీ పించి మనుజుడు దార్ నొందును. రసము మూంర్యానకున్నాను చూచినంత 

మా (తృమున గూడ మూ ర్భృనొందుట కలదు. దెనికి ద ద్రవ్యము యొక్క_ సృభావ మే 

క *రరుము గాని వేరొండు 5ెరణము గానరా దని కొందరు వచింవెపరు. 

మరియు రక్తమును జూచినను దానిగంధమును మూర్కొ_నినను మూర కల్దును. 

ఇదియే రక్షబమూర్భ- దీనియందు మనుజుడు చలనిములీక నిలబడిన కన్నులుకలవాడై 
డోపిరియుండు సుగతి "తెలియక శాషనము గూఢముగ నణగియుంనును. ఈవిషమయము 

భోజునిచే నిట్టు చెప్పబడినది: సఫ్థాద్దదృష్టిర్భవతి గూఢోచ్చా రన స్తవెవ చ్చ దర్శ 

నొదసృజ స్త్పజాదనావె వ వ (ప్రృమువ్యాతిలో 
నిద (రు రాలా 

మరియు వంచభూళతస్వరూవముల నిరూపీంచుతరి నుశు శ్రుతాభార్యుడు “సత్వ 

పమోాబపహుళొ అవి తమోబహుళా వృథ్వీ” అని చెప్పీయాన్నాడు  -క*ప్రన పృధథిఫ్ 

జలములయందు తీ మోగగణము వ్యాపీంచి యున్న దని తెరియనగును. 

జ విషజ-మద్యజమూ రాల డణములు రతా 

గుణా స్తీ వ్ర కర తేన స్థ స్థికాస్తు విషమద్యు యాః, 16 

త ఏవ తహాత్తాభ్యాను మాహా స్యాతాం యేరితౌ, 

విషమునందును మద్యమునందును లభఘ్వాషదిగుణములన్ని యు తక్కిన (దృవ్భముల 

కన్న మిక్కిలి తీ (చ్రృము ల్రైయుండును. కావున వినము'చేకను మద్యపానము చేతను 

మూర్చ కల్లును. లదు స్థావరజంగమరూపమెనవిషము'దే ఒనిం-చినది విషజమూర్భ 

యనియు, మద్యపానమున జనించినది మద్యుజమూర్భృ యనియు "నరుంగునది. (విషము 

తనంతట జీర్ణ మగునది కాదు. కావున విషమువలన బుట్టినమూర్భ తనంతట శమింవక 

చికిత్స నాక వీకే ంచును, మడ్యము శరిరమునం జిల్ల వ్యాపించి తనంతట కొంతకాలమునకు 

జీర్ణ మగును కావున మధ్యము జీర్ణమై వేగం బుడిగినవ్వుడు దాన గల్లుమూర్భయం 

తనంతట"నే శమించుకు. ) 

మద్యముసందును విమమునందును అఖ్య్యూదిగుణములన్ని యు నమములుగ 

నుండునుగాసి ఆట్టి గుణములు మద్యమునందుకస్న్న పివముసందు మిక్కిలి బలివ్భములంగ 



183 మాథవనీడా సే 

స్యా é + జ నుండును కఈఃనిషయము _ఈంగ్రంతరమున యమ్ విషన్య గుణాః ర్రక్షశి నన్నిసాఠ 

ప్రకోవనాకి శ నీవ మద్యే దృశ్య వే, విషే చ బలవత్తరాః అకు; ఫోకమువే చెన్న 
బిపేనది. 

మరియు వీషముయొక్క_యుూ, మద్యముయొక్క_యు గుణములు చరకమున నిట్లు 
చెప్పబడినవి: -_“లభు రూతమాశు విశదం వ్యవాయి. తీళ్టం విశాసి నూక్రోం చ 
ఊస్ష్రమని స్ప శ్యరనం దశగుణయు క్షం విషం EE (చరక చి. అ. ౨౫) ల;సుక్వము 

(కేరిక) రూతము (శిడ్డు లేనిది, ఆశు (శీఘ్రుముగ వని చేయునది)+ విశదము (విరళముగ 
నుండునది; వ్యవాయి (తొలుత శరీరమునం జెల్ల వ్యాపించి కాజబాంతరమున జీగించు 

నది, తీక్టము, వికాసి (నీటనుంచిన నూ'నెవలె వి స్టీర్ణముగ వ్యాపించునది.) నూను 
(మిక్కిలి సన్నుని పృచేశమున గూడ పవ్యాపెందుశ క్ ఊన్యము నిర్హయిావ సాధ్యము 
కాని యన్న రసము గల్పియుండుఏ, అను నీవది గణములును వివమునకుండునని, స్రాజ్ఞులు 

వెప్పిగి. “యేవివన్య...... త నీవ మబ్యే దృశ్య స్టే" అని చెసృ్పెయుండుటం జేసీ యి 

బదిగుకాంబులంను మద్యమునందు నుండు నని యెఠుంగునడి. 

అధి ర _కృజావిషజ-మద్యజమూర్న స్ఫీలన్వరూ పము ధిక 

_స్తభ్రాదృష్టి స్త్వసృజూ నాఢోచ్చా పసక్చ మూర్చితు, 16 

మత్త 'విలహం శే నష్టవిభా)_న్ల నమానసః, 

గాతాణి విమీవ౯ భూమా జరాం యావన్న మాత్ తత్, 17 
\ 

పపథుస్వప్న తృస్టాస్స్యుః తమశ్చ నిషమూర్చి తే, 

వేదితవ్యం అనవ్ర, తీవ తరం య ఖాస్వం విపలయే ఖే 1) 

రక్షముషలన గల్లిన కూర యందు కన్నులు కదలక స్తంభించియుండుకు, ప్రా 
వాయువ్ఫు "సంచరించునదీ "తెలియక జీవములేనివానికింబో తె లీనముగ నుండును. మద్య 
పానమున గట్టిన మూర్భయందు శతెలివికష్సీ మనను చంఛశలమై గన కిచ్చవ చ్చినట్టు 

సంబంధము శేని దుర్భావల బలుకుచు, శరీరమునందలి అవయ,వముల నన్నిటిని నిర్వ స 
పారముగ భూమివయిం బడవై చి మద్యము బీగ్భంబై బేగమడగునందాక పడియుండును. 
విషముచే జనించిన మూర్భయందు శరీరమెట్ల పణకును. నీదురవచ్చుకు. డబ్బు. యథ? 
మగును. కన్నులకు చీకటి గమ్మరీతిగ శేమియు చెలియకుండును,. నురియు సీ విమబ 
మూర్భయందు ఆయా విషముయుక్క. న్వభావముళుబట్రి దాని రీవృలకోణనుల 
గుర్తించునది. 

ఇతి మూర్చ భృమం-ని ద్ర దలకు "8 "రణములు థియా- 

మూ ర్భాపిత్త తృతమఃస్రాయా రజఃపిళొనిల* "ద్మమ 
తమో వాతకఫా శ్రీవ ని దా శ్లేషతమోభ హా, 19 
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(చృక్రవద్భ ముతో గాత్రం భూమా పతతి సర్వదా, 

భ్రమరోగ పతి జయో రజః పితానిలాత్త కషి 

పిత్త పృకోవముచేత కు తమోగుణము వ్యాపించుట చేతను మూర్చ కలుగును. 

వాతపీ త్తములు రెండును (ప్రశోపంచి రజోగుణము వ్యాపిం చునపుడు 'భమకల్లును. 

వాళేక సములు పృకోవించి తమోగుణము  చ్వాపీం చినపుడు శశన్ద) (ఏమరుపాటు 

కల్లను. కఫము వకోవీంచి త మోగుణము వ్యాపించిననాడు నిద, కల్లును, _పైజెష్పిన 

వానిలో కును మనుదానియందు మనుజుడు తన శరీరమును చక్రృమువలె తిరుగు 

చున్నట్లు గాంచుచు భూమిపై చేస్తల నుశిగి వడియుండును. ఇయ్యది రజోగుణము 

చేతను వాతపీ త్తముల (పృకోవము చేతను గలను. 

చై కస్దాలతణము రఆా- 

ఇన్టి (యా స్థవ్వసంని త్తిః గౌరవం జృమృణం క్లమః, 

నిద్రార్హనేర్థిన య స్వుహో తస్య తేన్దా/ం వినిర్హి శెత్ ం 90 

ల్రో త,త్వ్వక్ చత్తుర్జి వమా) ఇమ లకు పకకే ని) యములును వానివొనికి విషయ 

మంలైన శబ్ద్బస్పర్శయూవరసగంధ బులను వరుసగ నెరుంగక్ర శరీరము బరువై ఆవలింత 

లును బడలికయు గల్లి, "మేలూ_నియుండు నమయమున నిదురించు వానివలె నున్నచో 

నయ్యిది తం దృయనంబరగు. 

నిద్రాన్వరూవము న్వు శ్ఫుళమున నిట్లు వెవ్చ-బడియ:---“నిద్రై ను వ ప్లవీం 

మాయాం పాస్తానమువదిశ న్ని సా స్వభావత వవ సర్వప్రాణినో ఒభిస్సృళతి...... 

హృదయం చేతనాస్థానము క్షం నుశ్రు,తదేహినామ్ తమోభిభుూ లే తస్త్టీంన్తు నిద్రా విశలి 

దేపినాక్, నిద్రాహేతు _స్తమకొ నిద, యనునది వివ్ధునంబంధమైన మాయ యిని "ప్రాం శ్ 
@ ww 

నులు వచించెదరు. అయ్యాది నర్వప్రాణులను నృభావముగ జీ వ్రతిదినంబును అవహించు 

చుండును. నకలపాణులకును నాపయము బానసాన మె యుండును. అటి వాడయము 
(WU ఇ రా ఈల అ 

చే లి స ; దస్రక రము. తమోాగుణముషు చ్యాపింవబడి యున్న పుడు ప్రాణులకు ని౫,రవచ్చు నని యర్థము 

మరియు మనన్సునకును శరీరమునకును ఇంద్రయములకును అభిఘూ ఆ'దులే శ్రామగల్లి 

బడిలికతో దినవ్వను నిదురవచ్చుకు, ఈ విషయము చరకమున ని ట్లువ'జీశి... చిరా 
క్ వ = 9 బ్లో షం న rd mun ~ చంక యదా తు మవసపి a చీ కరత చ శ్రామాన్విళః బిషయేభ్ § సివ_రతే లేదు స్వ లె 

మానవక.” (చరక. సూ. అ. ౨౧) ఇయ్యాది ప్రతిడినంబును మానవులకు సా ధారణముగ 

గల్లు నిదుర కాదు డీనివలన కొన్ని రోగంబులును కల్లును. ఇయ నే కారికీ నిద్భయన 

బడును. 

సః తంద్రణు “రోమ బ్నమ్చునిజ” మని యింగ్లీ సన వాొడబశుచ న్నది. 
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“రి సన్యాసమూర్భృలకు వరస్పరభేదము ధయ 

దోపేణ మదమూ రాయా కృత వేగోషం దేపి-నాము, 

స్వయ మేవోపశామ్మ న్ఫి సనాక్టిసో నౌషధార్వినా, 91] 

వచాతాది దోషముల (పకోవమున గిన మద మూర భలయపందు అటి ఫాగ్ 
టబ 

పీ త్రకఫములు శముకమ'పేగమును పూర్తిగ జావపీ తముంతటెనే శాంతి నొందినవుడు, 

దాన జనించిన మూర్భయుం దనకుదాచే శమించును సన్యాసం బకున్యాధి యాషధమః ల 

సేవించి తగిన చికిళ్చ నందక తనంతట శాంతి నెంవదు', ఇదియే మూరొ ఇృరోగమునకుకు 

సన్యాసమునకును భోదము. 

ర సన్యాసలత్ణము రి 

వా గ్లేహమనసాం చేష్టా మాటీప్యాఒపిబలా మల *్య, 

సవగసర న నుం పాొణాయతనమూ 3 గాగా, సు నిసున్టి_ఇవ్టిబిలం జస్వుం ప్ర యు 4 

స నా సన్యాససన్య్థ_స్తః కాష్ట్రభూతో మృతొవమః, 

పొ ీఘీం ముకాం సవషల = మూల 2 సాణై రిముచ్య తే రషు/0 ముక సవ WW ౩0 కమ? 9 మ 

nh LY 

కమతమ "కోరణముల'చే మిక్కిలి (పృబలనుగ వృద్దినంది వృకుసీళ్ము'లి న 
నో న లీ వాతా 

వాతీపిత్తకఫములు వాక్కుయొక్క్యయిు, మసను యొక్కయు, 'దేవంము యొ? గ్రాము 

శన్ధల. మాన్సి, ప్రాణాధారమైన హృదయమున జేరి బలపీ*ను డగు మశుజుని ప్రజ్ఞ 
దప్పించి | క్రిందవడ వేయును. ఇడియ సన్యాస మనబడును, మనుజుడు ఈ బాధనే 

పీడితుడై కొయ్యవ లె వీటుకుది చచ్చినవా నించో టి (క్రీందవడియు౧డును. అట్ట గోముయ 

మునం దలిశీఘముగ బని సేయుచికిత్స నగిశీమ)ముళ శేయనిచో దుకుజొాదు రణ 

ముల వదలి జముని కతిథి యగును. 

ఇతి శ్రీమాధవకరవిరచిలే మాధననిదా నే 

మూర్చా భమ-నిదా.నన్షా9-వన"గసని దానం 
ఇ శ WJ Dd” ని = 

సము $1 
అగా పేలే 



౧౮. పానాత్యయ__పరమద __పానాజ్షీర_ 
వానవిభ్ర వు సిదానమ్. 

యాసాం 

మూర్భజనిం చుటకు మద్య పానము గుడ వొక కారణ మని చె జెప్పబడినది. 

కావున మూర్చానిదానమును చేస్పీనపిదవ మద్య పానమువలన గల్లు పానాశత్యయము 

మున్నగువాని నిదానమును కజెవ్వుట. 

రి మద్య'పొనమున మూర్చృగల్టుటకు కారణాములు ర్రయా- 

యే నిషస్య గుణాః పోక్తాః 'లేఒపి విమభ్యే ప్ర పకిష్టి తాం, 
లేన విథోర్టపయు _శ్షే "కన  ఫవత్యునో నో మచ్యాతేమః 1 
క్స్తు మద్యం స్వభా వెన యక్షా వాన్నం తథా స సతమ, 

అయు కియు కం రోగాయ యు కియు కం యథా2మృతమ్.2 
జాం అవా అణాల నట 

= ది ॥ క జో జ ప్రాణాః ఛా, ణఛృతామన్నం తదయు క్యా హీన్చస్త సినూ౯ 

విషం వొణహరం తచ్చ యు కీియు కం రసాయనమ్, రె ‘| —0 0 

విషమునకుం గల లభుత షరా శ త్వాది గుణాములన్ని యు మద్యుమునకును గలవు” 
“కా? ల సం చ్ కొవున  నట్టిమద్యమును శాస్త్ర నిధికి విరుద్ధముగ నధికపషృమాణముగ. సేవించిన చో 

మిక్కిలి (గూరనుగు మదాత్యయ మనువ్యాధి జనించును. న్వథావమువేశ నన్న ము 
మనుజులకు ఎట్టు బలకరముకు, శరీరమును వ*ేషించునవయు నగునో ట త్తిరంగున నే 
మద్యము గూడ శరీరమున కుళ్బావాము. గల్లించును. ఆయ్యది శాస్త్రము"నెరుంగక 

మితిలేక సీవించినచో వలుదొరంగులి న రోగముల గగ చును. మిక మైన (ప్రమాణము 

గల్పించి యు క్రియు స ముగ చేవిం౧ చినచి'"నికీ జఅమ్బగముటో ల బలము ము కట్టించి శరీర 

మును ఫోషీంచుశను. అన్నము మనుబు' 'టికిర బల.రమె ప్రాణముల సి "'థఛారముగ 
నుండును. ఆయినను, ఆట్రి యున్న మును యు క్రీదూరముగ ప్రసు+ణమునకు మోరి భుజిం 

చినచో ప్రాణములను హింసీ _పక్షమానదు. విషము స్వభావము “త నే ప్రాణముల హరిం 
శ CE ఇగ mu నొ జల ఖ్ చునది. అయిన నిని ఇ ర్త క్ర, 5 రము మిక్కి తక్కు.న యగు వుమాణము 

గల్సింది సేవించినచో మునగిళనముఘ వ్యాధులను బోనడచి యావనమును స్థిరపరచి 
శరీరమును ఫోషీంచుళు. ( కావున బేషమునకు నమూనగ ణములుగల మద్భుముకు గూడ 
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కగిన పరీమాణముచే సేవించినయెడ శరీరమును బోషించుకు. అటుగాగ మిలిమోరి 

సేనించిననాడు నానారోగముల కాభారంబగు నని భావము) 

“ద్వా యవావత్క హేన్నుస్తు తలం దద్యాద్విషన్య చ” (చరక చి, అ, ౧) 

అను చరకవచనము ము ననున "చి విషమునకు నువ్వుగింఎంత మా (త్రము సామన్య ప్రమాణ 

మని తెలియనగును. అంతకన్న నధికముగ నుపయోగించుపడ శవ్పక ప్రాణముల 

హీంసీం చును, 

రి యుక్రియు క్షవుద్య సేవచే జనించుగుణములు ధిక 

విధినా మాత్రయా కాలే హితైరన్నై ర్యథాబలమ్, 

వ్రృహృష్టో యః విబేన న ద్య్భం తస్య స్యాదమ్భుత్ సమమ్, 4 

స్నీ గోస్సదవై్న రాంసై నసెశ్చ భ్ ననీ! సహా నేవితమ్, 

ఛవేదాయుప్ర కర్తాయ బలా రరూనచయాయ చ, 

కామ్య తా పనస స స్తుష్టిః 'లేబోవి క్ర వము ఏవ చ, 

విధివల్సేన్యమా స్ కు మద్యె సన్నహిళా గు కార, 0b 

ct 

శాస్త్రవిధి ననుసరించి యుక్ష్యయెన వగిమితి గల్సించి ళగిన $ "టవబన వశ క్ష మైన 

మద్యమును శరీరబలానుసారముగ డ్రాగి, హిగంబు (మద్య పానమున వాక్ రంటులగు 

నన్న పానముల సేవించి సంతోవచిత్తుడై యున్నచో వానికి నానుద్వము (మృత 
మునుంబో లె బలకరంబగును, మరియు మవ్బమును మిక్కీ. స్నీగ్గము (కిడ్డు? నిని 

అగు మంచి యన్నములతొోో నె నను, స్నిస్థంబులగు నూంనములతో మై నమూ గును 

లతోనైనను గూర్చి సేవించినయెడ నయ్యది యాయువుకు వృద్ధినందించి శరీరమునకు 
బలమును పుష్టిని గల్లించుశకు, మరియు శరీరసౌందర్భంబుశు, మనన్ఫుకు నంతోష౦ంబును, 

చేజుబును, పర్మాకృమంబును మిగుల వృద్ధినొందు కు. సె జెన్నంబడిస గుణనులన్నియు 

శాస్తా క్రముగ. _పెజావబడిన వరిమాణాదుల ననుసరించి మద్యపానము జేసిన నాడు 
కల్గును. 

మై జెప్పినరీతిశ న్నీగ్గంబులైన యన్నాదుల భుజించ. “కేవలము. పరగడుపున 
మద్యపానము చేసిన యెడ శరీరమున సొందర్భ్నాదులు నశించి యాయువుకే గి యక *ల 
మరణముగూడ నస._భవించు నని భావము, 

మరియు “మెకేయం మదిరా శీథు చతుర్థం నుధు చోచ్యలే. వీష్షాకం 

మృడృసం త్వ, రసతశ్చా్దుమిష్య లే” అని కం్రంతరముక భోజుడు చెప్పెను, 

శాస్టన మెరేయము మదిర శీథువ్సు మధువు నని ము'స్యము నొల్లుతెరంగు అనియు 
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ఈనాల్లిటిలో నొకొ_కటియు మధురాదివ డృ నముల గూడి యుండుననియు, అందును 

పులుపు (అమ్హురనము) మిక్కుటముగ నుండుననియు ఇెరుంగునది. సె మద్యములం నాల్లీ 

టికని ప్ర ల్యేకలత్షణముల గృంథాంతరముల జూచునది. మరియు, “సర్వేపహామమన్లుజా 

తానాం వుద్వం మూగి షవ్లవసికమ్” అను కంతాొంతరవచనముచే పులుపుకల దవ 

ములలో మద్యము ఉల ము కంద న. చ నన ఆల 

మరియు మద్య'పొనముచే మదము జనించు క్రమము చరకమున నిట్లు చెప్ప 

బడియి :=- “మద్యం వృాదయమావిశ్య స్వగువై రోజసో గుణాకొ, దళభిక్షశ సంటోభ్య 

చేతో నయతి విక్రియామ్, లఘూన్ష్రతీళ్హ సూ కూర్లువ్య బాయ్యాశుగ మేవ చ; రూత్తం 

వికాసీ విశదం మద్యం దశగుణం సత్ గురు శీతం మృదు శతం బవాలు మధురం 

స్థిరం, ప్రసన్నం వీచ్చిలం స్నిగ్గం ఓబోదశగుణంన్న ఎలక్, గురుత్వం లాఘచాల్ , 

ఎ. తం చాహాల్, అన్హున్వ భావళకమాభుర్యం, మార్దవం శెక్ల్యాల్ , ప్రసాదం ఐాశు 

ఛావనాల్, కాత్యూ ర్పేషహం, ష్య వాయి త్వ్వాత్లి ఎ్రరేశే్టాః శ్లల్ల తామసి-వికాసీఫా వాల్, 

వ్తైచ్చిల్యం వై శచ్యాల్ , సాన్ట్ర తాం తా సౌక్వ్యల్ మద్యం నిహా న్య్యేవమోజసస్ప్ప 

గుణైద్దణాక్ా, సక్వం తద్నాకృయణాశు సంతోభ్య జనయేన్మాడకు” (చరక. చి. అ, 
ఎర. శ్లో ౨౯౭౩ ర) లభఘుత్వము. (లేలిక, ఉన్షశ్వము (జేడ్సి, తీళ్లుత్వము (తీవ, 
త్వము, సూవ్మీత్వము (నూతట్నీమైన  యాకారము. గట్టియుండుటు, అన్గుత్వము 

(పులుపు వ్యవాయిత్వము (మొదట శరీరమునం బెల్ల వ్యాపించి పిదవ జీర్ణం బగుట్స, 

ఆశుకారిత్వము (అతిశీఘ్యుముగ వని చేయుట), రూతుత్వము (జిడ్డు లేకుండుట, విక 

సీత్వము (నీళ్లలో నుంచబడిన నూ'ెచుక్కువనె నల్లడల వ్యాపవించుటు విశదక్వము 
(ఇతరవన్తువుల గలియకుండుట) అను నీ వదిగుణ ఎబులును మద్యమున శేరియుండును. 

గురుక్వము (భారము, శీతము (చల్లదనము); మృదుత్వము (మెత్తను, స్లేల్లీ కము 

(నునుపు, మధురత్వము (తీవ్సి స్ట్ _ల్తే రము (ఒకచా క్ట నిల్క_డకి గ్ నిలిచియుండుట్స, 

ప్రసన్న శక్యము, పిచ్చిలత్వము (మరొకదానితో గలయునది), స్నిస్ధత్వము (జిడ్డు) 
అను నీపదిగుణంబులును ఓజన్సున నిమిడియుండ్సుకు. మద్యము “పై జెప్పిన వరుస ప్రకా WU 
రము తనయందలి వదిగుణముల వేళను ఓజన్సున నుండు వదిగుణములశు బొత్తుగ చెరిచి 
వాదయమున జేరి మననును జెడ గొట్టి వికృతినందించుకు. ఎట్టులశ:=మద్యముం కనకు 

నహజ్యమెన లఘుత్వము వేత నోజస్సునందలి గురుత్వముకు, ఉప్ప కష్టము వేత . త్యమును, 

పులంపుచేత తీపిని, తీష్టగుణ సేత మృదుత్వమును, ఆశు కారిత్వము చేత ప్రసన్నతను, 

రు*శ శషము"చత స్నీగ్గ్షగుణమును వ్యృచాయిక రము (వృాకించుగ ఆము త స్టరళ్వ 

మును, విక *సీతర్టము'చేత నమితనుు విశదమువేశ పీచ్లి లళ్వమ ను, నూతీత్వమువేత 
cn | భఖ , డ్డ 

సొంద్రత్వమును, చరచి అట్టి యోగిన్సు నా్హాయిం చియుండు సళ్వగుణమును 

మాధవ 18 
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భొత్తుగ నతి శీఘ్రముగ జేడగొట్లి, మవమును గల్లించును. ఇచ్చట నోజర్సునగల గురు 
"తార్వదిగుణములకు మద్యృమునగ ల లఘు తొర్టది గుణములు చదియును నష్షభొచము బీ 

విరుద్ధములు కెవ్రున నాయాగుణములకు విరుద్ధములగు గుణములను చరచి మనాశళ్శ్భయ 

మును గచ్లించు నని భావము, 

మరియు మద్యమునందలి వదిగుణముల'బే గలు వెశేష ముల నసుకు తాచార్యు 

నిత్తెరగున నిశ స్టోళించిగి:.-" బెప్ట్యావీ లో చారం కల్ తిళ్ష్యూస్థంతి మనోగగిష్షు, 
he Eg 

విశశ్యవయవాక - సౌగ్కోల్ 'వైశర్యాక్బ_ఫశుకృనుత్ , మారుతం కోనయి ద్రొయ్యాణ్ 

ఆశుత్వాదాశుకర కృత్ , వార్షటు) చ వృపాయిత్వొల్ వికాసీత్వొద్వినర్పతి” 

మద్యము తనయందు స్వఖావసిద్ధమగు నువ్హగుణము బే కీత్రోవచారముల వని వీయసీయక' 
చెడగొట్టును. తిళ్టగుణము చేత మునోగమనమును చెరచును. నూ క్రీగుణమువీక అవయవ 

ముల సూక్త భాగములయం' బిల్ల వ్యాసిండును.. విశవగ్వేము శస ఇఫమును శు కృనును 

చెడగొట్టి సళించజేయును. రుతు శరము చేత ఇితమునగల సి గ గోవ్రమును సశింవ ) బేసి 

వాతమును బృకోపువ జేయును. ఆశు 8 *రి*ర్వము ౫ ఏ జితం కుల సః ద్రైగ;౪మును 'బైరి చి 

తాషూగురా (పృభథానములగు Fy హా ము- vO నుల గల్లి చును. న్యు జ అగ దము దత్ 

జీర ము గాకమునుపీ శరీరమున వాఖషించి రోనూంచమును గచించును. వ్ ౧ "సీసంము 
4 నీ 6 న 

ఆ nr Wp same ర DE 1 ఇ ౮ 
చట తెలబిందువు సీళ్గ లా? చాంం చువిధనుగ స రీతన్మునే' ఎ సయివ్రగ బ్రాల నిగిక్టీక్లు) 

ముగ వ్యాపించును. కసుద్టు Wi పొక్భయునందు వరమున జేన్చబడిన దగగ ణములఃణో 

లభఘుతేషము అన్హు కష్టము నను "రుడు గుణముల విడిచి తక్క (సపునీమి గుం ములు 

మార ము వెవ్పబడినవి మొ గముపెన భగము విషమునుటో బి పొం *+ఎతగమునుట లొ! 
ల ఆది జాం (1 WP 

నందరి నముడతేమున నిరిషబాదము. 

ఆలో వ Nerf 1 బుద్ధిస స్తృత్మబ అ , ఉఆకరస్సుఖుశ్చే పొని న్ననిచ్రావ వతవరన శ 

సుహళోవ్యరు్యత్ను పైసా ౭కి వ్రథమో మదో హి 

శెప్పినరీతిగ మద్భు'పూశము ౪ లె సో CA సను, బు శ చేదం ల ల గ గ్గినమత్తు 

మున మనబడును. అయ్యిది యివగ్థా కన గల్లు ఆరని 'నమ్యుము J నాగ్లునిధభనుబు. 

అందు మొదటీముదమున' బుద్ధిశీనీ స్థితిని తిని బుటించులు,.. శరీరమునకు 

నుఖముశు  కల్లించును. అన్న పాసము ఎయు ) మును రత, క్రీ డయందుణు మిక్కిలి 

యభిభాషను వృద్ధినొఎడించు వ. పాఠములు ::దువుటకును, సంగీతము బెడుటకును, 

కంఠనస్వరమును వృద్దినొందించి (యుత్భాహామును సట్టిందుకు, ఇయ్యాని, నుద్య'పాశమున 
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జనించిన ప్రథమ మదము. మదము లన్నిటియందును మనోబుద్ధులు వికృతి'జెందుట 

సామాన్యలత్ణం దబినను (వగమమదమున మార్తేము మదముత్క_టముగాక 

యుత్సావామును గల్పించుటం బేసి రమ్యముగనుండు నని మమొరుంగనది. 

ఇచ్చట గడచినవిషయమును స స్మరించు మనళ్ళ క్తి కి న సతి యనియు తాత్కా 

లికవిషయముల బర్యాలోచిఎచు శకి బుద్ధి యనియు ఖీదము ఇెరుంగునది. ఈ 

విషయమును “న స్థృృతిర్వ్య్య సే ఎుతవిషయా బుద్ధిస్తా తాకి మరా” అని లాకొణికులు 

వచిం చిగి. 

yy, ద్వి తీయనుదల క్షణము ఏతా 

అవ్యక్త కృబుద్ధిస సృృతవాగ్వి చెష్టస్పోన్న _తృలీలాకృతిరవ్రశా_న్హ న 

ఆలస్యనిద్రాభిహాతో నుహుశ్చ మభ్యేన మత్తః వురుపో మబేన, 

'శెండవస్థితియం దుండు మద్య పౌానమువలన జనించిన (మధ్యమ మైనృమదము'వే 

మత్తుగ్ నిన మనుజుడు బుద్ధియొక్కయు, స్యృృతియొక్కయు, వాక్కు.యొక్క_యు 

బలము చెడి వానివానివనులయందు తగినంత వ్య క్షత లేకయుండు శు, పిచ్చి వాని వంటి 

యాకారముకల్లి పిచ్చివనుల శేయుచుండుకు. శాంతము కొంచె మెన"లేక యిం ద్రియము 

లకు లొంగి కోవము గల్లి యుండును, వనులయందు చురుకుదనములేక మందు డగుమ. 

ఒడ లెరుంగక నిద్ర చే మాటిమాటికి బాధిందబకును, 

- గ్ర గృ తీయమదల గో ఆము da 

గచ్చేదగమారిన్న గురూంశ్చ నుస్యేత్ 

ఖా దేదభకా స్ధల చ నష్టసంజ్ఞః 

బ్రూయాచ్చ గుహ్యాని | హృది స్టో ని 

మచే తృతీయే పురుపోఒస్వత నః, 9 
ww 

మూడవస్థి తియందుండు మదముచే బిడితుడగు ముకుజుడు. తెలినిలేక యుక్తా 

యుుక్తవివేకము బొత్తుగ వెడి పొందదగని గురుభార్భ మున్నగు ఫూజ్యులతో రమింప 
గమకించును. గురువు, తండ్రి, దైవము మున్నగు పూజనీయుల గమనించక యవ 

మానము పేయును. శినదగని యిశుస్ధవదార్థముల భుజించుళు. తన మునన్ఫున నుండు 

రయానసంకొ వము వెల డిజీ మ ఏ గచ రు, ; | రవాస్య పషయిముల"నెల్ల వెల్టడి ఇసి యందరకును చెప్పుకు మనన్ను తన స్వతంత్కమున 

జ గ యిచ్చవచ్చిన వకులనెల్ల నిరంకుశముగ జేయు 39 
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శక్ర చతుర్గ్ణమదల ట్ ణము థయా-- 

చతుగ్ణై తు మే మూనో భగ్నవార్వివ నిపిి )యః, 

కా రాష్ట శార్యవిభాగా ఒట్టు మృ "దవ్యపరో' మృత, 10 

స్టో మదం 'తొచ్చనం గ్ ఎచునానమివ ఇచావరమ్, 

బవాుదోపమివామూచ? కాన్లారం స్వవళ। కృతీ, శే] 

నాల్లవమదమున మనుజుడు మూర్త నొందిన వానివ ఎ బీమియు ెరుంగక, 

వెట్టుశుండి విరిగిపడిన కొయ్యవలే చేస్తలందక్కి_, 3 గృ త్యాక్ఫళ్సవి వేకమును సోలుబీ యి, 

"తాను (బ్ర తికియున్న ను చచ్చినవానివలె పుడమి పె బడియుండును. ఇన దియములను 

స్వ్వవశమున నుంచుకొని తెలివికల యేమశుజుం డట్టి గ్ర రమైన మదమును (ముండ్ల 

వెట్టు బెబ్బులంలు మున్న గువాని చే ఎ గారకక్యముగాన ప్రార్వమైన యడవిలో చొరబడు 

నట్టు), ఊనాదమును బోలినదానిని పొంద నుద్యుమించును! ౪ "వున నట్టి యినర్థ చాయిక 

మన మదమును మానవు డెవ్యడును పొందగోర డళుట. 

"పె గనబరచిన నాన్దుమద భేదములును నుశ్రుణ ఎ ్భోటులకుతముల నోనుసగిం ఛీ 

చెప్పబడినవి. ఎట్టు లన:-ను శ్రు తమున 'వ్రశమ-మధ్యమ-ధదు ్రేదముల 4 మదము 

మూడువిధములు, అందు సశ్వగుణాము వ్ర, వ ఛానముగ గలవారికి ఉతమ మైన (వ్రశమ 

మదంబును, రజోగుణముకలచారీగి మధ్యమమపంబును, తయోగు[ు ప్కథానులగు ముండ 

వదియెన అధమమద౦బును వరుసగ నిం చును. ఇందు రజ స్తమె+గుణములు రెండును 

కలవారికి మధ్యమ తృతీయ  మదములకు నంధిరూవమిన మదము జనిఎచును. ఆని 

యి"తెరంగున మద భేదములు మూడువిధథముల నిరూపించుచు సంధిరు*వమైన నుదమును 

అధికముగ నిర్ణయిందిరి. ఈ విషయిము"నే 'వ'గ్భుటాచార్యులు “నుధ్భమూ గ్లను 

ఆోస్సన్థిం ప్రాద్య రాజస తాముసకి నిరక్కుళ ఇవ వ్యాళో నకిష్బోన్నాచకేగడః” 

(అ- హృ! ని, అ. ౬ జో ఫ్రై ఆనుపాక్ళము"చ వివరించిగి. మధ్యమ కృలీయుముదిముల 

నంధిరూవమెన మదముళు ఫొంగోన మానవుడు అడ్డము'లేని నర్చమును బోలి కలి 

కృళ్యముల చెరుంగక తన చ వ చ్చెననిద్ధ ముగ నానాభీళన్సృనువములగు వరలు 

చేయు నని భావము. ప్రశృశ్మగంగమున సంథిరుంవమగు మనమును చుూడవదిగను 

మూడవ మదమును నాల్లవదిగను విప *ప్ంచ బడినవి. 

చరకమున “వీయమానన్య మదృన్న విజ్ఞత దా తూచ నుదొకి, లా 

మధ్య'మో౭. న్ల కశ్చ లత? క స్తాన్వినత్యు రే (చరక, ది. అ. ౨౪. 50 

శోకము చేత ద్రగమ-నుధ్భమ - అంత్య “శీవముఅ జే నూడువిధములు నుదనును 
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నీర యించి వాని లక్షణములు ,వ తేకముగ చెప్పబడెను. మరియు, “మధనం మదము 
కొ wy ఎ లి 

త్య) మ్య మదమప్రావ్య చో తృమమ్, న కిళ్చిన్నా శుభం కుర్యుర్న రారాజసతామ సా” 

(చరక. చి. ఆ. ౨౪ శ్లో, రజ) అని సంధిరూవమైన మదముకూడ చజెవ్పబడెను. సె 
ఛం pn 

వాక్యముచేత మధ్యమ మదమును వదలి శృతీయమదముకు ఫూర్తిగ పొందకుండు అవ 

స్థాంతరము సంధిరూవమెన యవస్థ యనియు ఇందు మనుజులు ఎట్టికృళ్యముల జేయు 

టకోను వెనుదీయ రనియు, ఇయ్యది రబ్సస్తమోగుణముల మి శ్ మున గలు ననియు 

చెరియుచున్నంది. 

చరకమునందలి “పృ థానాధమ (వరు ముధ్యానాం రక ణాం (యా పాణాం 

వ్య_క్టిదర్శకకి, యథాగ్ని నవం సత్వాడె రర ద్యం (పృక్ళతిదర్శవహ్"' (చరక. చి. అ. 

౨౮. న్లో, ౭3) అను శ్లోకము వీత (వ, ధానమధ్యమాధమ భేదములుగల బంగరు మొక్క 

గుణ భేదమును నివ్వున నునిచి ౪ "చినయెడ అగ్ని తెలియ శేయువిధముగ మద్యము సత్వ 
రజ_స్తమోగుణములు ప్రకృతిగా గల మనుజుల ప్రశృతులను 'జఇలియబేయు నని "తెలియు 
చున్నది, 

సత్వరజ స్త్వమోగుణములచే గల్లు నుత్తమమధ్యమ అధమమద బేసముల లవణ 

ములు తంత్రాంతరమున నిట్ట వెప్పబడినవి:..-“ సాత్విక కౌ-చదావీణ్య వార్ష మణ్ఞన 

లాలస, గీతాధ్యయన సపౌభాగ్యసురతో త్పావాక్ళన్న కక. రాజే దుకిఖశిలత్టం ఆత్త 

త్యాగం నసాపానకు,  కలవాం సానుబంధఎ చ కరోతి పురుషేనుదః. ఆళాచనిద్రా 

మాత్సర్యా౭.గమ్యాగమనలొ'లశాః, ఆసక్ళభావ,ణం జుంప్ కుర్యా టై ర తావ సే మచే.” 

సత్వగుణ ప్రకృతి శల మనుజున కు శమ్మమెన మదము జానిఎం యును. ఇట్టి మదమునందు 

మనుజుడు పరిశుద్ధతనందును, పనులను శకేయుటయందు సామర్థ నము గన్దియుండును. 

సంతోషముతో సాడియుండును. అలం౩ 'రములయ ) దు త్ళావాము గభ్రియుండును. 

సంగీతము వాడుటకును;, చదువుటకుకు, సౌందర్భమునందును, రతి, [,డలయందును 

ఉత్చాహము కలిగియుండును. రాజనగుణముకల మనుజునకు గగ్లినది మధ్యమమదము, 

ఇందు మనుజుడు నీడువసాగును. మిక్కిలి సాహసమునకు గడంగి స్రాణహాళ్య జేసికొన 
నుద్యమించును. ఆనర్థమును గల్చించు కలహామును జేయుము, కమోగుణము ప్రభానమున 

గల మనుజునరు మూడవమదము _ కల్టును, ఈ మదముసందు మనుజుడు పరిశుద్ధ 

లేకండును. న్మిదయం దాస్నక్షి గన్దియుండును. ఇతరులయందు ద్వేషబుద్ధీ కన్గియుం 

డును. పొందదగని గురు భార్య మున్నగుప'రితో | క్రీడింవ నుద్యమించుకు. ఒక డాని 
యందును మనస్సు నిల్క_డ లేక చంచలముగ నుండును. అబజ్జపునుట భ “డును... 

“శతిగి అయు క్ట మద్య సేవ గలం వికారములు గృ 

నిర్భ_క్సమేకా_న్లత ఏవ మద్యం న్ు స్నమాణం మసుజేన నిత్యము, 

ఆపాద యేత్కస్ట్రతమాన్వికా రానాపొదయేచ్చావ శరీరభేవపు, 12. 



193 మాధథ వని దానే 

'* అన్నమును భుజించక వరగడుపునచే మద్యమును. నిరుణరనము౫ గవిన+నో 
మిక్కి_లి కప్తళరంబు లగు రోగముల గచ్లిం చును. శరీరమునుగు డ్డ నింద జేయును. 

శ్రుబ్ధేన ఫీ'తేన పిపానిలేన శోశావిత సేన బుభుతి తన, 
వ్యాయామభా రాధ్యపరితు తేన వేగావరోభా*భివాలేన చాపి, 13 

ల రాం లి చిత ష్ అత్యమ్భుభ యో?.వతేతీ ద్రణ సాబీర్ణ భు “కన స ఫా౬బ చేసన, 
. వ మేన జ్ అ జ్య { చ? ణో . శ్ ఉ స్టాభిత ప్పన చ సివ్యమా నం కరొతి మవ్యం వినిథాన్వ కా రాసీ, 

మనుజుడు మిక్కిలి కోవముగట్లి యున్న పుడుళు మిక్కిలి భయమునంని యున్న 

పుడున్సు అధికముగ దప్పిగొని యున్నవుడుపు మననును కష్టము కల్రించు'?'” ము చీ 

సం తావము నొంగినపుడును, మిక్కిలి యాం గిగొెని యొుస్న పుడును దేవాకరి శ్రమ 

జేయుట'వేళను మితిమారి భారమును. మోచుట చేళను, గోపనడచుట శీతను, రను 
ఆనా క 

దళిఘాతము కల్చియన్నద్వడుశు మలము = త్ర నా తొనలను న ౧"*లమున నిడు ఎని 

వేగమును నిరోధించినపుడును, అధికముగ నిర్గ గి 'దు'భుబ్చియున్న పుడున్తు ఘుజింవ 

బడిన యాహారము జీర్ణముగాకుండుళతరి మరల భుజించినవ్వుడును, ౧ "రణాంతరముల జీ 

బలము తగ్గి యున్న పుడును, ఎండ వేడీ చే నొట్టువజినవ్వుడును, మనము గ్రావినచో 

నానావిధరోగములను గట్టించును. 
శర మద్భమున నల్టంరో “ములు ha 

పానాత్యయం పరమదం పానాజీన్ష మునిం వ్యా 
తో ల ఎ గా జో పానవిభ్రమము గ్రం చ తేషోం వచు. ర్థమి మ) 15 

మద్యమును ఆయు కాముగ ధ్రావినచాో పానాత్యయము, పరనుణము, 'పొనా 

ము నశురోగములు కల్లును, పొని అత స కిం జీర్ణము; పానవి భ్రమ ల్లుకు. పొని లథణముల ని క్రిం: వేళ్వేర 

వఏపరించెద*ః 

అరి వాం మదార్యయలవణము ధ్రిశ్రు 

టె ల ఆ ఎన ని rs నం నాం ను లారా తస నన! ష్ ల్ని వహాలవజ గటి 

విదోకద్నహు ప లావన్ష వాతపాయం మదిాతెర్టయుటు, దాశస్ట్రద్చన లెని చు దాత్యయఖు 16 
నా oO మె థి కు _ న టో న . UIE వెళేము మిక్కిలి యిధికమె ర్రెదొవముల న్రృళేవమున నించిన మది ళ్య 

యముసందు ఎక్కిట్ట విశేమముగ వచ్చును, శ్వాస మధికనుగును. తల పణకుఘుః 
పక్కలో నొప్పి కల్లును. నిదర బొత్తుగపట్టదు. సంబంధము లేనిమాటల సోటికవచ్చి 
నెల పదరును. 

పారా 
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ఇచ్చట మద్యము విషమునుబో లె తీ వృమెనది. కావున దానిని త్రాగుటం చేసి 

కల్లు వ్యాధథులన్ని యు ల్రిదోవసన్ని పాఠము వేత చే కణును. అయినను అందు వాతము 

ఉరఠ్క_టముగ నున్నపుడును వాలికమదాత్యయ మనియు, పిత్త మధికముగ నున్నపుడు 
చె త్రికమదాత్యయ మనియు కస మధికముగ నున్నచో కఫజమదాత్యయ మనియు, 

దోవములు మూడును సమముగ ప్రశోపించినపుడు సాన్నిపాతికమదాత్యయ మనియు 

వ్యవహరింవబడును. ఠః విషయిము వాగ్భటాచచార్యుని వ నిట్లు నిర్ణయింవబడినది:--- 

“వాతాత్పిత్తా త్కఫాత వైప ఎల్ "షరన్స్యుర 'నాత్యయా3, సశేష౭_పీ నర ఏర 

య-న్టే వ్యపదేశస్తు భూయసా.” (అ. హృ. ని. అ. ౬. ఖ్ ౧కు 

సృ పకా దాపాజరర నేషదమోహాగిసారవి భ మొ, 
గ) కాం 0 ల్ యల | 

వి దా్భద్ధ రితవక్థస్య ఎత్తిస్రాయిం మదడి*త్య య, 17 

పిత్త మధికముగనుండు మ'దాళ్యయమున దబ యధికమగును. ఒడలు మంటు 

బుట్టును- చెమట బుట్టును, జ్వరము సచ్చుము. మూర్భ జట్టు ఏం అతిసారము నంభవిం 

చును. చ్మక్ర్తమ్మువై పళున్న వానినలె నొడం తిరుగుకు, శోరిరము ఆకుపచ్చ నుండును, 

-9 కఘాధికమదాళ్యయలమఇము ఏథో 

ఛర్జ్యరో చక సహ్యాల్గూసతశ్చాగస్తైమిత్య గర చి, 

విదాష(సీతవపరీతన్గ కసపాయం మగత యమ్ ఐద్యా్యాణ్భుంబుంభస్యు దుం బుడార్యయబు 
కఫ దుధికముగనుండు మదాళయిమునుడు వాంతియగును. నోట రుచి తెలి 

యదు నోట జొల్లుకొరును.. మైకము ృమ్ముషు శారీరమువె తడిబట్ర గప్పినట్టును 

బరువుగ నుండును. ఒడ లెల్ల చల్లె చరిబట్రును. 

థి సాన్ని పాతికమగాత్యయలచణము రితూ 
ష్య లి అ టై ఎ డా 
జేయ స్త్రిదొపుజశ్చావి నర్వలిభెర్యదాత్యయః, 18 

మూడు దోవములును నమములుగ పృకోషెంచిన మదాళ్యయము౮0ఎదు 'వారప్ి త్త 
కఫములుమూటికీని పేద దువేరుగ జెప్పిన లక్ష ణములన్ని యు కల్లును. 

అం వరమదలవుణము రతా 

హ్మోచ్భు యో గ్ల జ స గుళిక విగసాస్యృ ణా చ 
యగ | 

విణ్యాతస_కొథ గస్ట్రిరరోచకస్పి, 
3 (లీ ద్ 

జ రుచి గ ప బా లిం పరస్య వ్ మనసి వద్ లై క 

ప్లా రుజూ శిరసి సస్థిషు వేతి ఖభీవః, 19 



90) మాధథవనిదానే 

వరమద మను మద్యావికారమునందు నాసాదిరంధ్ర్రములయందు కఫము గాడు 

చుండును. శరీరము బరువుగ నుండును. నోటి! తీపి మున్నగురసముల రుచి తేలియ 

కుండును. మలము క్ర ములు సరళముగ వెడలక్ష బస్టగించును. మెకము గ మును. అరుచి రమ్ము 

కల్లును, డప్పి యధికమగును. శలనొస్పె పుట్టును. కీళ్ల నడలును, ఈ లతణములు కలినిది 

జరేమడ మని శాస్త్రవేత్తలు శస్పెదరు. 

0 పానాజీర్థ పొనవి, భో శా చలత్ ణములం (a 

ఆభ్లానము గ మథ చోద్దిరణం నిదాహాః 

పోవే జరం సముపగచ్చతి లతుణాని, 

పృాద్దాత్రత్ దక ఫసం స్తవకగ్శాథూమా 

మరా ర్భావమిజ్యర శిరో రుజస ప్రదాహ*ః, గి) 

చ్వేషస్సురాన్నవికృ లెప్వపి తేషు తేషు 

తం పానవిభ్రమముళ్ నఖ లేన ధీరాః, 

మద్య మును ద్రోవినపుడు ఆయ్యాది జీర మునొందకుండు సడ కడుపుబ్బును, 

తే 'ప్రపులు తీవ, ముగ వచ్చును. శరీరమఎతయు నుంటబుట్టును. గ లక్షణములు కనినచో 

పోనాజీక్ణ 'పేనబడును. పానవి గ మనమునందు రొచ్యనందును, తక్కిన ఆనయవనుల 

యందును ఏ సూదులతోబొడి చినట్లు 1 సోటుకల్టును. నోట కఫము 'నెడలునుం గుత్ముుయందు 

పాగ వెడలునట్లుండును. మూర్భవచ్చుకు. వాంలెయిగును. /్వ్వరము సచ్చుశు. శల 

నొప్పెయు, మంటయు పుట్టుకు. పెష్టీకము మున్నగు నురాశీదములయందును. లగ; 
మున్నగు నన్న వికారగులయిండు శు చ్వేషము బుట్టును, ఇట్టి లశణములు కటిన 11 "సొన 

విభ మని యరుంగునది. 

ఖిట మధాత్యయాసాధ్భలకుణములం టి 

హీనో త్తరోష్టమళిశీతమమస్ష దాహాం 
సూ ద ఆ ది ర హాం న్నో వ్ € తెలవుభాస్యమపి పానహతం త్వ చచ్చు. | 

బిహౌషష్టద నృ నమనితెం త్వథచా వాం నీలం 

వీలే చ యస్య నయనే రుధిక వ్ర వభే వా, 

హిక్కాజ్వర " వమథువే పథుపొర + గళమూలాః 
ఇ 7 

కాస భ్రమావడి చ పానహాొతం భజ స్త, 9 

ఛైపెదవి (క్రిందిపెదవికంటె కరి దానితో. జేర పైకీ ఈడ్చుశొనియుండుటు 
శరీరమునం జెల్ల చలువృగృమ్మి లా "భాగమున త్మ్పమెన తొవముగల్లుట, నోటీయందు 

నూనిబోగినవిధముగ జీడ్డుకల్లియుండుట్క నాలుకయు ెదవులును వన్నులును నల్లగ 



పానాత్యయ-వరమద- పొ నాజీర్ల _పానవి థ్ మనిదానమ్ 901 

మైనను లేక నీలపురంగుకల్లియెననుండుట, కన్నులు వచ్చగశైనను ర క్షముశుబో లె చెట 
బారియెన నుండుట. ఈ లక్షణములు పొానాత్యయమున గల్లినచో నగాధ్య మగును, 

వెక్కిళ్లు, జ్వరము, వాంతి, వణకు ప్రక్కనొప్పీ, దగ్లు, ('భృనుము ఇవియన్ని యు 

మద్య పానమున జనించు నుషృద్రవములు. ఈ యవృదృవములలో కొన్నికన్లినను మదా 
త్యయం బసాధ్య మని భావము. 

వాగ్ళటాచార్యుడు ధంనక్రము వికొయము నను రెండువ్యాథులు మద్య 
పౌనమున జనించు నని వాని లక్షణముల నిట్లు చెప్పెను: “'ముక్హా మద్యం పీ'బేత్తు 
యకి నవాసానుచితం వాన్యల్ తస్య ధ్వంసకవిత యా, ఛవేతాం మారు తాత్క ఫ్రై 

దుర్చలస్య విశేషత _ధ్వంసశే శ్హేష్మనిష్టీవః కళ్టాకోపోజతి నిదృతా, శజట్టాసవాక్వం 
తన్షా) చ వితయేజజ్దళిరో ఒతిరుక్ వృాత్క_ర్ధారోన నృ మోహః కాసస్తృృష్టూ 

59 క వమిర్ణ పర. ఎనవ్వడైనను తాను వాడుకగా నుద్భమును ద్రావుచుడి నడుమ కొంత 

కాలము విడిచి "-కాలాంతరమునం దామద్యమునే మరల తటాలున పృమాణాధికముగ 
(టి 

సేవించివను, లేక తానొక మద్యమును అలవాటున ప్రతిదిన మువయోగించు చుండి 
నడుమ తన కలవాటుగాని (కొ కేమద్యమును తటాలున నతిప్రమాణముగ నువయోగించి 
నను వానికి ధ్వంసకము వితయము నను వ్యాథుఖం జనించును. ఈ శిండును వాత 

(పృకోవమున గల్లును. మిక్కిలి కష్టసాధ్యములు. మరియు బలహీనుడు మె చెప్పినవిధముగ 
మద్య పానము"చేసి వానికీవ్యాధులు గచ్చెణే౦ యంతకన్న కప్ప సాధ్యములగును. అందు 
ధ్వంనకమున కఫము నోట నుమియుంశు. కుత్తుక (దృవములేక యెండుళు. _ అధికముగ 
నిదురవచ్చును. వజ న నొక శబ్దము వినబడినచో విన సై వకుండును. మెకము 

గ మును. విషయ మను శెిండవరోగమునందు అవయవంబులును వలయు విశేషముగ 
నొచ్చును, రొమునొపష్పియు గొంతుకు నంబంధించిన వ్యాథులును కల్లును. మూర్చ 

గ్రుమ్థును. దగ్గును వాంతియు జ్వరుబును కల్లును అని భావము. 

చరకమున విషయ మనురోగమును విషేవక మని నామాంతరమువే జెప్పెను, 
ఎట్టులన:---విచ్చిన్నమద్యః. , , ధ్వంసో వి మేవకి వ రోగ స్పస్మోవజాయ కే, 
(చరక. చి. అ, అర అని చెప్పినుగాని లక్షణ భేనము గానరొదు. మరియు “తయో; 

కర్త చికిత్సా చ ఇాతి*ీ యన్న దొళ్యయే క్రీంని తేంత్రాంతరమున నుండుటం జేసి 
యీాశెంటికిని వాళనుదాత్యయమునకు 'జేస్పిన చికిత్స చేయవలె నని యెరుంగునది. 

తి వ్రీమాధవకరవిరచితే మాధవనిద చే 
పానాత్యయ - పరమద - పానాజీర్ణ - పానవి థో మని దానం 

సమా _ప్పమ్, 
వం 



అచ క; 

౯. దాహసిదానము 

Pe ననన 

పానాళ్యయమునకు దాహ మువ్యప్కనంటు గాన 'పొనాణ్యయిానినిదొనమును 

చెప్పినపిదప దెహాసిభెనము చెప్పబడు చున్నది. 

శాం మద్భుజదాహల[ ణము ve 

లల గ 
త్వచం ప్రా _ప్థప్పపానోస్తూ ౩ సరః వసాఖమూర్చి ఫ్య 

దాహాం “ర్రసనతే ఘోరం ప్తెత్తనత్తను "శీమజమి, lL 

దుద్య హనమ చే జనించిన యావిరిగు" "వమన యు వము పృకుపిత మై 1 ష్ న! సము 

'వేతను రక్త్వముేళను మిలితమై చర్మ్యముస చ్యాసించి మిక్కలి ట్ర్రార్శమెన ఈవమును 

గ ల్రించును. ఇయ్యిది పి ల్తమున జసించును, "5*వున పిర్తశామక మగు చి[ళ్చ ఎయు 

టుచికము. 

ర ర_బదానాలతు ఆము dai 

కృత్స్న దెహోనుగం రక్తము ద్రి, కృం దవాటి ధ్రువ, 

స ఉప్మ్యతే తృవ్య తే చ శాగ్రూభస్తామ్ర మ, తోచన్క, 9 

లోహగ్థాజ్ఞనవనో వహ్ని చేవొవకీర్యతే, 

శరీరమునం చ వ్యాపం చినర కను క ,క్రువిగం య శరీరమునం జొ మంటను 
WU 

గల్లించును, అట్లితావముచే మనుజుడు నిప్వును పెబస్లి సవిధముగ బొథింటబడును, 

అధికముగ దక్పికల్తును. చానిశరీరంబును కన్నులను ఎజ్ల చాగియుంండును, శరీరము 

నందును నోటియందును లోహమునుబోలిన వాననగల్లియుండును. 

ర చె తీక- తృష్టూనిరోధబ దానాలకణములు yen 

పి_త్తజరసమః పిత్తాత్ (స చావ్యస్ట విధిస స్త బే? .) 8 

తృష్టోనరో ఛాదళ్టాకా వీత లే శేజస్సముస్థగేమి, 

సబాహోష్టిభస్ధి_్ల న చేహం వ వ్ర చాన్న వ్ల చేగసు. 4 

సంశువ్క_గలతాలోోషఫప్లో జపం నిమ్ముహ్యి ఉభే, 

పి త్ర పృకోపమున జనించినచదాహము ఇ _త్తజ్వురమునళు మ్పీనలయచణములు కెసి 

యుండును, (ఆట్టదాహమున ష్త్త _ర్హజ్వరమున: గు బైక్న్సని చికీగ్స చోయనగుము ఒక్పిక సిన పుడు 

నీట్ణత్రాగక నిరోధించినపుడు ఉదకమును వహించు ఛాతువు మీంచి భారీరమునుదలి 



దెహనిదానమ్ు 903 

యంస్మ్యము వృద్ధినొంది శరీరముయొక్క లోభాగమును వెలిప్రక్క_కు తపింవ జేయును. 

అట్టి తావమునందు మనుజుండు కంఠంబును తాలువులును పెదవులును ద్రవములేక 

యెండి స్టృతితప్పీ నాలుకను చిటమ్రేలవేసి వణకుచుండును. 

HG కోస్ట జదొవాలవ్ ణము రతా 

చ సగ గ్ అస్ఫజా వూర్మకొష్టన స్య దాహోజన్యస్సారిస్సుదు స్తరః, ర్ 

కల్తి మొదలగునాయుధముల చే చెబ్బతగిరినయెడ ర క్షము ప్రావమునొంది కోవ 

మున నిండియున్న వుడు ' శరీరమున త్రీన్సమైన తావము కర్వాకు. ఇయ్యది మిక్కెలి 

దుస్ఫాధ్య ముగ నుండును. 

ఇచ్చట కోష్టశబ్దను'చత నామాశయంబును, కౌయాగ్ని కాధారనుగు స్ధానం 

బున్కు వక శ్వశయంబును, మూ్రాశ యంణును, ర క్రమున రాఇాశ య మెన యకృజ్ స్టీనాం 

బులుశు, హృనయించశ్కు ఉంపుకంమును, పుఖఫున యును బహేంకుడు. దదిష య 

మును కోస్టశబ్దమును విపరంచునపుడు నుశు తాచార్యుం డిట్లు వెప్పెను:--స్థా నాన్యా 

నూగ్చివకా్యానాం మూ క్రన్య రుధిరన్య చ హృదున్లుకః సుభ్రనశ్చ తోష్ట ఇక్యథి 

ధీయజే” (ను చి. అ. ౨౧ 

అథ తమయదచాహాలమ్ ణము రతా 

భాతుఠయోకో ఈయూ దాహ స్తేన మూంరా తృడన్వితు, 

యామస్వరః క్రి యాహీనః స పీజేద్భ ్రశ పీడితః, 6 

రనర'౩ కాదిభాతువుర కొన్ని కారణముల'చే త్నీణించి దానగట్లు దాహమ.న మూర్భ 
గల్పును. డప్పి యిధికమగును, కంఠన్వరము ధీ=నమగును. తుమ కట్టి మనుజుడు చేష్ట 

లుడిగి అనేకవాధలచీ పీడింవబడి తుదకు మృతినొందును. 

అథి మర్మ జదావాలటణము ధిక 

మరాభిమాతబోబప్య కే సోఒసాధ్యిస్సష్ప వమా మత, 

చ శ 8 సర్వ వవ వళ్హ్వాస్సుుళ్ళత గా త్రన్య చేపిన 7 

కణకలుు వాదయము మున్న గుమర స్థానములయం దఫిఘూరము శల్పినచో 

దానివలన తావము జనించును. ఇయ్యది మయుడవదాహము, మిక్కిలి యసాధ్య 

మగును. మనుజులకు శరీరమునందు ప ఫాగమునమాఠ్మము 'చల్లనై లోవలిభాగమున 
తీవ మొనతొవము గర్పినయెడ నది యేతావమైనను అసాధ్యంబగును. 

ప్రతి శ్రీమాధవకరవిరచి శే మాధవనిదానే 

చావానిబానం సమా_ప్పమ్, 



9౦. ఉన్గాదనిదానమ్ 

Canaan. సాం 

మదాత్యయనిదానమున “ఊనాదమివ ఇాజరస్ ' ఆని యయునాదసాద్భశ్యము 

జెప్పి యుండుట చేసీ యునాదము జేప్పదగినది. అమునను మగ"గృ్యయమున గుబదువ 
కా 1 ©) 

రూభనుగు చాహాము మిగుల స్వల్పమగుటం శేసీ నూ దీకటావాన్యాయము నను 

సరించి తొలుత నట్టి దావానిదానమును బెప్పి పిమట నున్వాబనిధానము సెన్సబడు 

చున్నది. 

(0 ఊశ్శాదశ ట్ల "ర్భము తా 

మదయన్సుషద్ల తొ దోషో యన్నాదునాకమాగ తాః, 
గది రి 

మూానసో౬యనుతో వా్య్యాధిః ఉన్నాన వ్రలికీ రతం, l 
వీ — 0 

వా తాదిదోషములు ప్రకోవమునంది యూర ్వమౌార్షముగ చెడని మనస్సు 

యొక్క వృత్తులను నహించు నాడులనువేరి మననుకు నిల్బ_డ నియ్య జ ెత్తు~ 'జెరచి 

భ,మియించం చేయుటం జేసి యావ్యాథి యుద మన్ యన్వర్థముగ చెప్పబడును. 

కావుననే యా వ్యాధి మనస్ఫంబంధ్నమెనది. 

“ఊన్నాద్య లే మనః అనేక ఇత్యు నాదో అనువ్యుత్ప త్తి చేత మననును చలన 

మొందించునడి యని అవయవార్థము, 

తెగి ఉన్థాద భేదములు ధియా 
( య ద ఏశై కళన్పర్వశళ్చ దోమెైకత్యర్థమూర్భి లై, 

మాననేన చ దుఃఖేన స చ పబ్బువిధో మతః, 2 
విపూద్భవతి షష్టశ్చ (యథాస్వం తత్ర భెషజణబ్సు) 

స చాప్రవృద్ధస్తరుణో మదనంజ్ఞాం బిభర్తి చ 93 
(పృకోపమునొందిన  వాతపి ర్రకఫములదే జేళ్వేరుగ  నొక్కొకణాని వేతను, 

అన్నిట చేతను మనస్సుకు సంబంధించిన టుకిఖము'చేతను విషము చేతను. జనించుటం 

"ేసి యున్గాదరోగము అరువిధము లగును. మరియు నాయున్శాన ముగ్కటముగ వృద్ధి 

నందక ప్రారంభస్థితియం దుంటెజీని మద మని చెప్పబడును. 
4; ఉన్గ్మాదసామాన్య కారణములు 0a 

విరుద్ధదుష్టైళుచిభా జనాని వ్రథర్న ఇం 'బేవగుగుద్విజానాప), 

ఉన్మాద పేతుర్భయహర్ష పూర్వోమనో ఒఖిభూతో విషమా శ్చ చ్ష్టోః 
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డీ 

వరన్పర విరుద్ధములగు శీరను త్స్యాదులను జేర్చి భుజించుట, విషము మున్నగు 

వానిచే దుష్ట్రమైన యన్న మును అవరిశుద్ధమగు నన్నము భుజించుట, బేవతలను గురు 
వులను బ్రావాణులను ధిక్క_రించుట, భయముచేశైనను, అధిక సంతోషమువే నెనను 
మనస్సు కఖిఘాతము కల్లుట, వివిధములైన అవయవచేస్టలు ఇవియన్నియుం నున్గాదము 

జనించుటకు కారణము లగును. 

ఖై డనాద సామాన్య సంప్రా ప్పి తా 

జల అలో అ ద 0 లేరల్పసత్వస్య మలాః వృదుజ్ఞూః 
జ ద్య జ a బుద్ధర్ని వాసం హ్చాచయం వృదూష్యు, 

సో తాంస్యధిషస్టాయ మనోవజోని 
అ జర న్న ది న్డ్ ప్రమోహయన్వ్యాళు నరస్య నెతః, ల 

ఎసి జేప్పీన కారణముల చేశ వాతాదిదోనములు ప్రళోవమునొంది రజ నమో 
గుణములచే వ్యా వ్హమె మిక్కిలి స్వల్పముగనుండు సత్వగుణముకల మశుజునియొక్క 
బుద్ధికి నివాసస్థానమగు వాదయమును జెరచి ఆఎందలి మనోవృ త్తివవాంబులగు పదిస్టోత 

న్సుల వ్యాపించి మనస్సును బొత్తుగ జెడగొట్టి మూవామును కల్ణించుశు. ఇయ్యడి 

యునాద మనదగును. 
వాజ్రీ 

nO డనాద సామాన్యరూవము అయా 

ధిని భ్ర మస్పత్వ పరిష్ట నశ్చే 

జ -ం ద! వర్యాకుల దృష్టినధి తా చ 

అబదవా రం హృదయం చ కూనం ధ్ ఏ లీ 
సామాన్యమున్నాదగ దస్వ జమ్, 6 వాణీ ( ౧ 

ఊ'నాదములయందు అన్నిటియందును సామాన్య ముగ చిత్త ఛృమంబుకు వున 

న్ఫుకు సంచలనంబుశు కల్లును. చూపు చంచలమె వికృళతముగ నుండుకు. మనో థై ర్భము 

చెడి భీతి కల్లును. సంబంధములేక శన కిచ్చవచ్చినట్లు మాటలాడును. నాదయమున 
ముఖ్యముగ నుండు మనో బుద్ధులు చెడియుంనుటవలన శూన్య ప్రాయమగు శు. ఇవి 

యన్నియు నున్తాదరోన సామాన్యముగ నుండు రూపములు. 

ఇ వాతలికోనాదనిదాన-నంపహ్రా ప్తీ-ల ఆ ములు రికా 

రూమాల్పశీ తాన్న వికేకఛాతు 

వయోవనవాసి రనిలోఒతి నృద్దః, 
గం య 
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చిన్హాదిదుస్ట్రం హృదయం సృదూస 

బుద్ధిం స స్ఫతిం చావుర్టివహ_న్ని న్ శీఘము. 7 

ఆహ్టాన హాస్య సీ తన్భత్వగీత 

వోగబ్బనికే కేవగరోదవాని, 

పారుష్యకా ర్యా్య్భమణవక్ష తాగ 

జీ బలం చాఒనిలజస్య్థ రూవమి, 8 

జిడ్డులేక రూవతమైన యన్నమును భుజించినను తొను భుజించు దరిమాణమున 

కన్న తక్కు_వగ భుజించినను, చల్లనైన యన్నమును భుళించినను, నమనవిే చనముల 

నధి కముగ జేసికొనినను, రసాదిధాతువులు టీణించినను, నిరంగరమున చాల కాలము 
ఊవవాస ముండీనను వాళము ప్రఃక'సించి;, చింత మున్నగు మనన్నంబఏధము లైన 

వ్యాపారములచే దుష్టమైన వాదయమును చెరిచి; బుద్ధిని స్థ్యృృతిని అతిశీభు)ముగ 

నళింవజేయును. అట్టియెడ శారణములేశబే నగవు, చిరునగవు, నృత్యము; గానము; 

మాట్లాడుట శరీరమును విశృళతముగ ద్రివుటు వీన్నుట ఆను నీవనులను చేయును. 

శరీరము వరుస్మమె కశ తనొంది అరుణవర్ష ము కట్టియుండును. భుజింవండిన యాపశి 

రము జీర్ణ మెనపుడు పై జెప్పిన 'చేష్టలన్నియు. నధికమగనిను.. ౧౩ బతణఖములు ౫ ఛినది 

వాతముచే జనించిన యున్రాంటు మని యురుంగునప, 

ర వై త్తి వాద నిదొన-సం పై) ప్రీ-లమటాములు రుయా 

ఆజీర్ణకట్నమ్లుని దాహ 
ర్ం యగ Q చె 

భోజ ట్రై్ఫ్టైళ్చిళం ఎ _త్తముదీగ గ వేగలు, 

ఉన్గాదమతు్యు గ, గ మనాత త కస్య 

హృది గ సీతం వూర్వవదోంశు కు రాన్ , థి 

న మక్షసంరమృవినన్న ఛా రార 

స _న్లర్ణనాత్ ద్ర వృపణ "ప్ట్వరో మో, 

వ ప్రచ్యాయ గాన్న బలాభిలామః 

వీతా చ భాః సి త్తక్ళతేస్య వీజ్దను, 10 

మనుజుడు ఇంద్రియముల జయింవెనేరన' రకలచిగు నో జీర్ణము గాని 
జీ! ల 

స్వఖావముగల పదార్థముల భుణించినను కారము పులుపుగల వధాస్థమ ల 
భజించినను మంటబుటించు వన్తువ్చల భుజించినకు, మిక్కిలి "వీడిన కుండం. వ్వవ్చుల 

దిన్నును పీక్తమః వ్రకోవము నొంది మిక్కిలి వేగముగగి బాతిశక్రమున జైస్సినరీతిన 
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ఆర్టీ 

హృదయమును. శెరిచి బుద్ధిని స్మృతిని బొత్తుగ బోగొట్టును. దాకంవేసి మనుజుడు 

మిక్కిలి యూర్పులేక కారణములేకనే అర్భాటము చేయును. మొలను బట్టగట్టక దిగ 

నాడి దిగంబరుడై సంచరించును. ఇతరుల భయిపెట్టును. వని లేకయీ నల్లడల వరు 

గాత్తును. వాని శరీరము మిక్కిలి వేడికర్షియుండును. కారణము లేక కోవ వడును. నీడ 

యందును; చల్లనినీళ్ల యందును), అన్నమందును అభిలాష గన్లియుండును- శరీరము 

వనుపురుగు కల్లియుడు శు, వల అము కోనినది పి శ్రమున జనించిన యు నాద మని 

యరుంగునది. 

అథ కఫజో నాదనిదాన - సంప్ర - లతణములు ణా 

సమూర ణో ర రృన్దనిచస్ట్రి తస్య 

సోబ్రా కఫ మర్మ ణి సమ్న్రదుష్ట్రః, 

బుద్ధిం స స్టృతిం చాప్యువహత్య చిత్తం 

వమోహయణ౯ా సజ్జన యేద్వి కారమ్. 1] 

వాశ్చేష్ట్రితం మన్సమరో చకళ్చ 
నాంవివిక్షవ్రియ తా ఒతిని ద్రాం 

ఛర్ది శ్చ లాల? చ బలం చ భు 

నఖాది శే క్ల్య్వం చ కఫాత్తే స్వాత్ . 12 

మనుజుడు శనబలమునకు దగినంత 'దేవాజరె శ్రమము జేయకుండునపుడు మిక్కిలి 

టా ము § జల తుని గల్లించువదార్థముల భుజించినచో కఫము వ్రకువితమై వీ శ్రముతో గూడి 

ల వే | శ 5 యుంనాద నృాదయమున బేరి బుద్ధిని స్టైహళ కీని నళింవచేసి మనన్నును భి ,మింవశేసీ నా 

మును కణించును. ఇయ్యది కఫ వ కోవమున కదిన యుసాదము, రాయు నసాడుచునందు 
౧ (UU) గా నీ రీ 

మాటలాడుట మున్నగుపా గొప్టి ఫి సొరము అడుగును. అరుచి శలంను, కీ లతో గు డి 
౧ oy 

నకాఎతముగ నుుడుటయం గాన క్తి కర్టను. నిదుర 6ధిిముగ ఐప్బును,. వాంతి 

యగును. నోట జొల్లు కొరుకు. గుజిం దిన పమ్తట వ్యాధి యధికనుగుకు. గోటు మలము 

మూ త గ గ [ మూత్రము మున్నగునవి "తెల్ల నుండును. 

90 సన్ని పాకి జో నా: సిదొన = సంపా - పాలకీ ణము ఇకా 

స్పరే ఏస్సమునస్తై స్స చ హతుభిస్స్యాత్, 
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సర్వాణి రూపాణి బిభర్తి తాదృ 
గ్విరుద్ధ బై పజ్యవిధిర్వివర్డ స్థ 19 

వాతాపోప్రకోపమునకు 'వేర్వేరుగ వై చెప్పినక 'రుము లన్నిటి చేతను వాళ 

ప్తిత్త కఫములు మూడుకు సమముగ ప్రకొవించి హృ: యమున వేగి బుద్ధిని స్మృతిని 
మనస్సుకురూడ బొత్తుగ నళింవజేసి యున్రానమును గల్లించును. డసాన్ని పొఠెకోన్లా 
దమునందు వాతాదిపోషముల మూూడిటికిని పరు వేరుగ 'శెక్సబడిన లప కము లన్నియు 

4 గ న న గ అమ్ము wn "9? గనబడును. ఇయ్యది మిక్కిని ,గూరైనని. . ఉన డిటోషములకో 

విరుద్ధము.లై న “హీతువిపరీశ చికిళ్సలు వెవృబడియున్నవి.. "వును నయ్యువి త్రిదోవ, 
జో న్యాదముల వరస్పరవిరుద్ధములుగ నుండుము. “క “పున అట్టి ఏిగిళ్సణు చేయ బొనగదు. 

దానం జేసి చికిళ్స కసాధ్యముగ నుండునుగాన గే శ్రీ యోీం "షీ యగువై ద్యుడు దీనికి 

చికిత్స చేయ యత్నింవదగదు. 
mf , ల్లి wt | 

“తరి 7 కబోణాద నిదాన = సంప్రాి = లత ణములు భా 

చోనైక్న శేన్ద 9వుగుడైరరభి_స్టథానై ఏ 
రి త్రాసీతస్య ధన బాగ్గనసంకుయాద్యా, 

గాఢం తలే మనసి చ ప్రాయయా రిరంసోః 

జాయేత చోత్క_టతమో మనసో విజారః, 14 

చిత్రం బ్ర నీతి చ మనోఒనుగతం నిసంజ్లో 

గాయత్రన్థ్ఫో హాసతి గోడితి చాతిమూన, 

దొంగలు రాజభటులు త్రం మున్నగువారు. బిజరించుట చ దిరగందినపు 

డును ధనంబును, లేక బంధువులును నళించినపుడును, తనకో మిక్కిలి క సతి పళ 

మగు శ్రీతో సంభోగిందనోరియుండ నయ్యుది లభించకపోయినపుడుక గున్న 

మిక్కిలి గాఢముగ నభిభాళమునొంది చంచలమగును. దానంజేసి మిక్కిలి (ప్రబల 
మెన యు స్థాదము కల్లును. ఇయ్యది సోకమున బనించిన యుసాదను. గోవ్యాథి కల 

మశుజుడు శన నునంబునంగల రవహాన్యమును మిక్కిలి చ్మసేముగ బైట విల్సడి 

వేయును. ఒకవ్వుడు తెలివిదప్పీ మూర్భనొందును. ఒకవ్వువు. దెల్లిశనముగ సంగీ 

తముబాడును. కారణములేకయే నవ్వుకు, నీడ్చును, మననున నివేకములేక మూఢ 

చిత్తు డగును, 
ర విషజో నాడలకిణను ధియా 

ర_క్తీతు ణో హతబ శేస్థి ఏయభాసు స్పుడీనః 

"ర్ట నాన నోటి మకృలేషథ భవేద్నిసంజ్ఞః 15 
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విషముబే గల్లిన యు న్థాదమునందు కన్ను లెజ్జి వారును. శరీరబలంబుశు, ఇంద్రియ 

ములశ క్లియు శరీరకాంతియు చెడిపోవును. మిక్కిలి దీనత నొందును. ముఖమున 

“0 అసాన్యో నావలత రాము అ 

2 

అవాజుఖసూనుఖో వా తేణమాంనబలో నరః, 
బీ 0 రీ 

జాగరూకో హ్యూసన్దేహమున్నాదెన వినళ్యతి. 16 
ద శ 

ఉన్గాదమువే బాధితుడగు మనుజుడు తలవాంచి (క్రింద జూచుచున్నను, లేక 

ముఖమును పెకి ర్తి యాకసము జూచుచున్న ను శరీరమునందలి బలంబుకు మాంసంబును 

శ్రీణించియున్నను అట్టిరోగి యావ్యాధి చే నవళ్యము మృతి కెందుకు. 

= భూతో నాదసామాన్యల కణము ధిర. 

అముర్యవాగ్వి కృమవీర్య చేష్టః 

జ్ఞానాదివిజ్ఞానబలాదిఖిర్యః, 

ఉన్లాదకాలో ఒనియతశ్చ యస్య 

భూతోగ్గమున్గానముదావా "తమ్, 17 

మనుజులకు పూతావళముచే గల్లిన యుగనాదమునందు మశుష్యులకు సాధార 

ఆము కాని వాక్కులంను, బలంబును కొర్యంబుశు, చేస్తలును క్షల్లియుండును. త్త పళ్ల 

నంబును, లేక శిల్పష్టానంబును కల్లియుండుకు. ఊన్థాదము జనించుకాల మియ్యది యని 

నియతము గాకయుండును. 

లా గస శన జా 
<0 దేవన గృహా నాసల కీ ణము ee 

ని స్పన్లీ ్ర/రనితేథసంస్కృృత ప్ర వ భాస్కీ 

తేజ స్థ స్థిరనయనో నరవుదాతా 
బ బ్రవణ్యో భవతి నరస్ప్స స చేవజుష్టః 18 

జేవగృవా మావేశించుట చే గల్లిన యున్థాదమునుదు మశుజుఏండు నిరంతరము 

సంతసము గల్లియుండును. పరిశుర్ధుడై యు డుశు. 'చేవయోగ్య మెన పుష్పమాచికలకన్న 

నధిక్యయెన పోమభము శరీరమున గి ముండును. ఎల్జవ్వుడుకు నిదుర లేకుండుకు. సత్యము 

నను అవశబ్దములం లేక నుస్క్భనముకు న్యుటము 4 మాటంళాడుకు, ముఖమునందు 

మాధవ 1శీ 
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అమానుషమగు శేజన్సు కల్షియుండును. కన్నుల శివ వెల్బక స్టరముగ దృష్తీక్లి 

యుండును. కోరినవరముల నియ్య సానుర ము గగియుండదును. బొహాణులయెందు 
లి యి ల ౧ J 

మిక్కిలి ప్రీతికల్లి హితుడై యుండును, 

మరియు గణమాళ్ళక మున్నగు గృహముల" గల్లు లశణము. గిట్లు తంత్రైంతర 

ముస నివే శింనబడినవి: ర ధనన్స) స్త స్తృసరా్వా గో లాలాఫేనావిలానన!8, నిద్బాగుః 

కమ్మనో మూకో గణమాత్ళణిరర్దిశకి' జీవ గణమాళ్ళకాదిగనాముల బే ఫీడితు 

డగు మనుజుడు మిక్కి. కోపము గల్లియుండును. అవయనములన్ని యం నడలరియుండును, 

నోట జొల్లును, నురుగును కారుచుండును. ఎబ్బ్లన్వుడును నిదురించుచుండును, వడకును, 

మూగ వానివలె మాటలాడకుండును. 

అభి అసుర లో హో సూదము ల 

సంస్నేదీ జిగురు చేవదోపవకా 

జిష్తోమ్ విగతభయా విమార్షదృష్టిః 
సనుషో న భవతి చాన్న పానజాశే; 
గరు చా 

జా జ్య “వ జ్ ఏ దుష్టాత్మా భవతి న దెవళత్రు, జ సః, 19 

చేవళలకు శత్ఫువులగు అనురగ శాముల చే బిడింవబడిన నునుజానకు శరీరమునం 

"దివ్వుడు జూచిన వమట గారుచుండుకు, బాహణులయొక్కయు, గురువ్రులయుక్కయుు, 

చేవతలయొక్క_యు, దోవముల చె_్తి చెప్పుచుండును. కంటిచూపు సరిలేక వృ క్షముగ 

జాచు చుండును. భయ మించుోనియు లేకుండుకు. శా స్త్రమునకును, అ'చారనునకళును, 

విరుద్ధ మెనమార్లమున గమనము గన్చియః౧డును- అన్నపౌనాదుల నింత. మిక్కు.టనుగ 
నుపయోగించినను మనసుకు దృ _ఫిలేకుండును. దుష్ట్రమెనన్వ భావము గన్సియుంండును. 

అయి గంధర్య గ వో వైూవలత్ ణము re 

పులినవనా నరో వ నీవీ 

సే యనగ తగంధమాల్ను 

నృత్యనై స వృహనతి చావ చాల్బశే బ్దం 

గన్లక( గ వావరివీడిత* మనుష వి 21) 
యు ఆగ 

జా క్ ॥| ( గంధర్వ గృహా మావళించుట చే గ న్లిరయు. న్థాదమునందు మనుజాడు ఎల్ల వ్పడును 

సఎతీసించినమనస్సు కచ్చియు డును. కనుక రిబ్బలయ నును, పనమభ్యమునందును చంచ 
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రింవ నుత్సుకు డై యుండును. మంచియాణారము  గల్టియుండుశు. సం 1తముపొడుట 

యందును, గంధము బూసికొనుటయందును, శ్రూలసరముల ధరించుటయందును ఆనగాని 

యుండును. సుందర మైన సన్ననికంఠస్వరముతో నవ్వుచు నృత్యము జేయును. 

0 యత్మగ్వ, వో న్నాదలక్షణము d= 

కాన్రూతుకి ప్రీయతనువ కృవస్త స్త్రథారి 

గమ్మారో ద్ర హా తగలిరల్స వాక్సహిాపష్టుః, 

తేజస్వి వదతి న కిం దదామి కె 

యో యతకు గ వాపరివీడితో మనుష్యుః. 21 

యత గృహము ఆవేళించుట"బీ గన్లినయున్రాదమునందు మకుజుడు ఎట్జరికన్నులు 

క్షలియుండును, మిక్కిలి వలుచనై యొజ్ర్రైవైనవ స్త్రముశు ధరించును. మిక్కిలి త్వరితముగ 

నడచును. మితముగ మాటలాడుకు. కస్పమున కోర్చుస్వభావము కల్లియుండుశు. మంచి 

'లేజన్సు కల్లి యుండును. 'దానమునం దిచ్చగలవాడై యొవ్వని శమికావలెకు? దాని 

నిచ్చెద నని పల్బ్కు_చుడును. 

0 పిళ్ళ గృవో నాదలక్ష ణము థితా- 

వ తానాం స దిశతి సం సరేసు వీణాకా 
ల జాలి a 

శాంతాకా జలమవువి చాససవ్యవ స్త, 

మాంనేపు పు స్తీంగుడపాయసాభికామః 

తద్భకో ఇ భవతి సచ్చగ వోధిజు సః, 22 

విత్త *“ హాము ననిన యం "దమునందు మునుజూడు కీ ౦గా దర్భలబరిచి శన UU 
పితృదేవతలకు విండముల బెట్టుకు- మనస్సు మిక్కిలి శాంలతినొంది యుండును. తనపైన 

యు_త్తరీయముశు అవసవ్యముగ నిడికొని పీళ్ళచేవళలకు నీళ్లు విశుచుకు. మాంనమునం 

దుకు _పువ్వులయుదును, బెల్ల ముపైనకు, వరనూన్నమునఎదును మిక్కిలి ్రీతికల్లి 

కోరుచుండును ఎల్లప్పుడును పిగ్ళదేవళలయందు భక్తిక నియుండును 

అం నాగ (గృవో నాదలతణము da 

యస్తూ రార్ట్యం వ్ర ప సతి సర్పశత్క_దాచిణ్ 

సృృకిషణా ర నిలిహతి జిహషయా తజై వ, 
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క్రో క్రొ, థాళుర్దుడమధుదుగ్ధపాయనే నేప్టుః 
ఫారవ్యో భవతి భుజబ్ద మేన జొష్టః, 23 

నాగ గృహము చే కనిన యున్తావమున నొకస్వుదు సర్పముళుబో తె జీలెసెవరుండి 
దో గాడును. నాలుకజీఠ పానులవలె ₹ చెవన్రుల నాకసొనును, ఎవ్వడు ౫ా చినను మిక్కిలి 

కోేవముతో సూడియుండు కు. బెల్లమును, నరు పాలను, పొయనముకము తెనవతె నని 

యాన యుండు ఈ, 

ఈ రాతన గ వో నాదలషణము dm 

మాంసాసృగి(విధను రావికారలిషు ఎ! 

నిర్ణ బ్లో భృళ మతినిస్థురో గ. కార 5 
3 rE టా రో ఛాళుర్వివులబల్ నిశాని 

శె చవ్విడ్భృవతి స స రాతునైర హేతు 2h ౦-౯ 

రాతనగ సాము నే గల్లును స్థాదమునందు మాంసమును రాముకు పలు'కొరంగ లైన 

మద్యుములను సేనింపవ లె నని యాసగొనును. స్ కొం మాసు లీకయయుందం ము, మక్కి 

నిష్టురముగ మాటలాడును. మిక్కిలి పరారుణ. ఆముుడును. క ీటముగల స్వఖెవము గల్లి 

యుండును. మిక్కిలి యధిక'మెన బలము * గని, య ౧దునుః రార్టు, గలము ఏట సం చరించును. 

వరిశుద్ధతయందు జ్వషబుద్ది కనియుఎడును. 

రాతస గ వామఃలలాగో UA సర రాతన గవ పూ మూగి జేరొండు గలడు, వేదముల 

జక్క_గ జనివిన ప్రాహణుడు శాసము మున్నగు గారణముల ఎ రాఇనత్వము నొ :సనమొడ 

ద్రహ్మరాతన వా మనబడుమ, శ గృవహాము' గు ద నుల్యవముగల్ట కు. నాయ “దము 

నందు మనుజుడు చేవగలయండుశు, ద్రాబ్బాణలయంకుకు, గుగుష్టలయందును ద్వేమబుగ్గి 
క ల్పయుండును. “వేదములను పవేదెంగనులను చక్కు అగిసీయు డును, బగిశుద్ధ మైన 

స్వభావము కల్సియుండును. ఉవవాసాణుల దే కసధయూాగ ను గప్టముల గల్లి చుకోనురు. 

అధికముగ నవ్వును, ఈవిష మము కం లింగమును క్ లని న నిట్లు నరేన్ దండి 

నది; చేపని ప్రగురు ద్వేషీ పేద వివాన్తవిద్భు ది కర ఎ wrt" సీ CE 
~~ 

“సీవిళం.” 

చెర్రి క్ శాచ గ పళ POLE ఫూ 

sn 
యా 

దుర్గ భృశనుకు ది_స్హ థా తిలోలు, 
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బజోరకీ విజనవనాంతరోవ'నే 
జ స oO న్యా చేష్టకా శ్రమతి రుదన్ని శాచజుస్ట్యః, లేన 

పిశాచ గృవాము ఆవేళించుట చీ గల్లిన యున్వాదమునందు మానవుడు చేతుల్వుపై 

"కెత్తి పైన జూచయచుండును. శరీరము మిక్కి కృళించియుండును. సంబంధము లేని 

మాటల ఇవాలకాలమువరకు నోటికివచ్చిన ల్లైల్ల వదరుచుండును. శరీరమునం దోరువరాని 

దుర్గంధము కన్లియుండును. మిక్కిని యపరిశుద్ధ మైన స్వభావము గన్సియుండును, 

మనను చంచలమె యన్నపానాదులయం దెసనొని యుండును, మితిమోరి యాహారము 

మనేయును, జనములేని (ప్రచేశమునను; అడవిమధ్య వ్ర, దశమునను నివసింప నిచ్చగొని 

యుండును, వలువిధములుగ వికార వేస్తల జేయుచు దెరుగుకు. కారణము లేకయీ 
యుడ్చును* 

మరియు చరకమున దీనిలతుణము జెన్వనవుడు “నగ్నం విధావస్తం...... ప్శా 
చోస్త్య త్హం విద్యాత్” (చర చి. ఆ. ౯. సూత్ర. ౨౭) అని వెష్పియుండుట చేశ, 

ప్రకృత గ మున “ఉద్ధ స్ట అనుచోట “ఆద్య స్తో అనుపూఠ ముండుట మంచివి, 

కటుబటను విడిచి యని యరము. విజేవహుడు గూడ “ఉద్వ న్న” అని పఠించి లు లు యా "అ 

యున్నాడు. 

3 (గృవాముల అసాధ్యలట ణము లిక 

స్థూలామ ద్రుతమటనః స “ఫేన లేహీ 
నిదాళుః పతతి చ కమ్చుతే చ యో హీ, 
లో 

యళ్శొా దిది ఇల్ ఎది, స్రరదనగాదివిచ్యుతనె ఏ స్ట్ 

సోఒసాధ్యో భవతి తథా త తే యోూవశాచ్దే, 90 

ఎపెజేప్పబడిన |గృవాములల' బేని చే. పీడింపబడినను మనుజుడు మిడిచూాపులు 
చూచుచు. కారణములేక అతి'వేగముగ నలుప్రక్కల నంచరించుచుండినను నోట 
నురుగు వెడలుచుండి నాలుకతో నాకుచు గాధముగ నిదురించుచున్న శు, పుడమింబడీి 

వణకుచున్న ను, అట్టి గృహము అసాధ్యమగును. ఎవ్వం జేనీజర్వశమునుండియు, వీనుగు-పై 
నుండియు, చెట్టు మొదలగు నున్న తస్థలనునుండియు క్రీ క్రీ 

గవాం బే నను అయ్యాది యసాధ్యమగను. మనియు: యె వేపీ ఏన సై హములలా* 

సెష్టేమైనకు మనుజులకు వదుమూడవయుట నావహింవె నేని య్యాబియు ససాభ్యమగును. 

౧దవడునవ్వుడు ఆవహాంచదిన 

ఉక కమునం కెల్ల గ్సినాముయి మురుజుల బట్టి 'బాధించుటకు గండు 5 'రణములు; 

అం నొకటి మనుజుల హింసీంచుట; కండవని బ”ఖూ జాదినతా్క్కారముల నందికొననాన, 
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అందు బలిస్రాూ జాదులనొందగోరి మనుజుల నావేళించిన గ్రృవాములు కావలసిన తార 

ములనుమా కృము కోవిదులు శేసిననాడు అంతట దృ అవోంది నసనిపోవుకు. “శీవలము 

మనుజుల ప్రూహింస చేయనోం, యావేశిం చిన (గృవాములం “జెప్ప బడిన య సాధ్యలవణ 

ములు నల్ యొన్నివిధముల చికిత్స చేసినను శారెలినొంసక తుట్టగుదగు ప్రాణములను పో 

గొట్టును. కొవివయము శంత్రాంతరమున నిట్లు 'చెవృబడినఏ:--"ఆశుచిం భిన్నమర్యా 

దం తతం బా యదివొతళమ్, హింస్యుల్టింసావిపరార్థ ) సతాం రార్భమణాపి ని 

(ను. ఆ. అ. ౬౦౧ 

మరియం చరకమున ని ట్లుపబేశింవబడిన ఏ: రక్భర్చన' ౧ "మో 'దినొ తు 

భిషక్ అఆధిప్రాయాచారాభ్యాం (అభిచారాభిళశాపాభ్యాం బుధ్వా్ట, గవ ప్రోోేభహారబని 

మిశ్రేణ మన్త్ర భైషజ్యవిధినా  ఉఊవ మేల్ ” (చరక చి అ భా శ్లో, విం రతి 

(క్రీడ ననుభవింవ నిచ్చగొనియు వూజాదినత్కారముల సంద నలచియు గ్రహము 

లావహించి యున్హాదమును గల్లించును, టఆట్రియెడ నో wu వామును అభి చాగికగు *వమగు 

రంతుపృయోగములవేకళు, "పెద్దల శాపము చేకను అట్టి Vy హాము ౧ససా*ంపెనని కార 

ఆము "నిరింగి దాని కనుగుణముగ నువహారముకు భ్రూజలను చేసియు, మగ గృబొషధముల 

శేసియు వానిని నివ ర్తింప యత్నించవ'లెకు, 

0 దేవాదిగ హము లావహీంచు ౪ “లము గ్రా 

దేవ 5 పార్ల సృమాస్యాం, టను రాస్సన్ట ఫ్ర యా గై 

గన్ధ ప్రయో చె స్ట్థమ్యాం, యమోక్సే వ్ర ప్రతిబద్యథ. 97 

పికి కృష్ణతు యీ పహీంస్ఫ్యుక, పష్ష్బ్పామ్యాా్యానువీ చొర గా, 

రమూంసీ రాత్ర, సై శాణాః చతుర్ద ఖ్యాం విశ ని హూ, లర 
ళు జాలా 

పెకేప్సిన గృవాములలో చేవ గృ వాములు పూర్ణి మనాడుకు, ఆనుర్మ గృహములు 

సంధ్య (ఊదయసాయం'క"లమృలయందు ము, గంధర్వ గృ పాములు (9స్రమీయందును, 

యత్షు గవాములు _ పొడ్యమినాడును, పిళ్ళ గవాములు టచూ వాస్స్నయంమును, ఊరగ 
UW లు ' | యు 

గ్రహములు వంచమ్నాడును, రాజస గ హములు ర్యా త్కులయందుళు, సిశాచ గృహా 

ములు చతుర్దశి నాడును మమజుల చావహించి వొని వానిన్టిభోఎము ననుసరించి 'బొధిం 

వందొడంగునుం 

0 ఆవహించిన గృవాములు కనబడనికారణమయులు ధ్ర 

స్త జ త నార శ దర్చ్భణాదీ౯ యథా ఛాయా శీతోళ్ళం ప్రాణినో యభ్యా, 
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స్వమణిం భాస్క_ రార్చిశ్చ యథా దేవాం చ బేహధృత్ , 

విశ ని చన దృశ్య నే గ్రృహా_స్తవ్వచ్చరరిణః, 99 

మనుజులశరీరము మున్న గువాని పృతిరూవము అడద్దమున ప్రతిఫలించువిధంబు 

గను, క్రీత్రోన్హగుణములు శరీరమున గంక్ర మంచు విధంబుగను, నూల్యుని తేజస్సు సూర్య 

కాంతపు మణిని బేరురీతిని, జీవుడు శరీరమున బ్ర, వేళించుభంగిని, మై జెప్పబడిన (గ నాము 

లన్నియు నమయనువచ్చినపుడు మనుజుల నావహించి తన స్వరూవము గన్నింవక 

లీనమె బాధించుచుండును, 

న్నుశ్ఫు తమున “నలే మనుమ్యైః సహ సంవిశన్తి న తే మనుమ్యాక క్వచిదా 

విశ న్నీ. యే త్వావిశ స్తీతి పదని మోహోాల్ లే భూరవిద్యావిషయాదేతాకి” 

(న్ముశ్కుత- ఉత్తర. అ. ౬౦) అనువాక్యము'చేత చేవశలు మనున్యులతోకళూడ సమాన 

ముగ గూర్చ్పుండుటలే దనియు, ఒకవ్వుడైనను), మనుష్యుల నావేశింంవనియు, ఎవరు 

మనుజుల నావేళించు నని వెప్పెదరో వారు భూళవిద్య నెరుంగనివారనియు. కలియు 
చున్నది. ఈవాక్యముచేత చెవగ్యవాములు మనుజుల నావహిీంచుటలే దని తెలియు 

చున్నది. కావున ప్రకృతగ,0థమున దేవ గ్రృువాము లనగా దేవతల కనుచరులగు 

(గ్కవాము లని యొరుంగునది. 

ఇతి శ్రీమాథవకరవిరచి తే మాధవనిదానే 

ఉనాదనిదానం నమా పు. 
అజార్రీ అవా 



౨౧. అప సార నిదానము 

ర 

ఊన్థాదమునుబో లె నవస్థారముగూడ మనస్సున జనించువ్యాధిగాన ఉనాదని దా 

నమును శెప్పినపిదవ అపస్తారనిదానమును జెవ్వుట.- 

ధీ అవస్యారసంప్రా ప్తి వ్ తా 

(చినాన్ “కాదిఫిర్షోపాః శుద్ద హతో స్ప)కని నీ నీ తా; 

కృతా స స్ఫకేరపభ్వంసం 1 అవస్తారం వ ప్రకుర్వశే.) ) 

క 

మనస్సుకు ('ప్రతికూలవిషయమునకు సంబఎధించియైన లేక గ్ వృకార్యముల 

విషయ్మమెనను నిరంతరముగ నాలోచించుట, ఇష్ట్టమైనవన్తువు నష్టమగుట మున్నగు కార 

ణములచే దుకిఖముకల్చుట మున్నగు మనో వ్యాపారములచేత వాతపీ త్తకఫములు పృకవి 
తములై వృదయస్థానమునను మనస్ఫు సంచరించు మార్లమునందును బేరి స్ఫృతి(జరిగిన 
విషయమును జ్ఞప్తికి చెచ్చుళ కిని నళింవచేసీ యవస్తార మను రోగమును గల్లించును. 

0 అపస్వారసామాన్యలత ణము ర 

ఎం ఆ అత ఇ“ తమః ప్ర వేశస్సంర మ్మో దోపోద్రే కవాతస స్కృ 
అపసార ఇతి చే గదో కః సార స్తై డైయో / ఘోరళ్చతుర్వధః | 

వై చేస్పినకారణములవేత వాళపీ త్రకఫములు (ప్రకుపీ పితము'లై మిక్కిలి వృద్ధి 

నొంది స స్ఫృతిని వెరచి మనుజుడు చీకటిలో ' మునిగినట్టు ఏమియం నెరుగక కన్ను లను 
వికారముగ ద్రివ్వుచు "కాలు సేతుల విదలించుచు (క, ందవడునట్టు చేయును. ఇయ్యిది 

వస్తార మను (కూ, రమైనవ్యాథి- ఈవ్యాధి చాత _ పిత్రే - కఫ = సన్ని పాత భేదములచే 

నాల్తువిధములుగ నుండును, 

మరియు నవస్తార మనువదమున కన్వర్థతను న్నుశ్కుతుం డ్రి ట్టువదేళించెను: 
(0 సృతిర్భూ ా ర్థవిజ్ఞానమవ స్త నృత్పరివర్దనే, అవస్తార ఇతి పక్ష స్తతోజయం వ్యాధిరన్హ 
కృత్ ” (నుశ్రుత- ఉత్తర. అజం) స్ఫృతి యన్ కడచినవిషయమును 'దెలిసికొను మనో 
వ్యాపారము అవ యన నివ గంప చేయునదనుట. ఈరెండువదములును జేరిన 'అవస్తారి 
అను శబ్దమునకు, కడచి చినవిషయము తలుచునట్టి శ _క్రీనినేోసోట్టునది యని యర్థము. "అట్టి 

స్తార మను నీవ్యాధి మిక్కలి హ్రరంబుకు ప్రాణాంకకరంబు నగును అని" భావము, 



అవసారనీదానము 917 

ద్ర అవస్తారపూ ర్వభాపము de 

అభం స బ్ డు హృత్క_మృశ్నూన్య తా న్వదో థా్యానం మూర్చావ్రమూఢఠా, 
రి ళీ అ న్ని ద్యానాశశ్చ తన్నంళ్చ భఛవిష్యుతి భవత్యథ, టి 

అవస్తారము జనించుటకుమున్ను హృదయమున కంవముకల్లును. మనస్సున కేమియు 
దోచక నిశ్చేష్టముగమండును. ఒడల్సివె వెమటపట్టును మనసు టేనినో యోచించుచున్న 
ట్రుండును. మూర్భవచ్చును. చతురాదీంద్రియములు తమళమవ్యాపారముల నుడుగును. 

నిదురవట్టదు* ఈలవతణములన్నియు నపస్తారమునకు ఫూర్వరూవనుగును, 

-అరి వెతాెవసారలతణము ర్చిఆా- 

- “వ ద వి క కన్చుతే చద ఇద్ద నాక్ ఫేనోద్వామోా శ్వసిత్యపి, 

వరు బూరుణకృ హాని పశ్యే దూపాణి ఛానిలాత్ , లె 

వాతమునగల్లిన యవస్తారమునందు శరీరము గడగడ వణకుళు. వండ్లు కొరుకును. 

నోట నురుగు నుమియును. శ్వాసమును త్మ్వముగ విడుచును. కంటి కగవడువన్తువులను 
పరుషంబులుగను అరుణవర్హ ంబులుగను నల్లనిరంగుకల్లిన వానిగను జాచుచుండును. 

అరై పీళ్త"పస్సారలక్ష ణము థఆా-- 

5 5 ం 5 ఎలో జ ర విత ఖనాబ్దవ క్రతు ఎ లె "నృ గా పదర్శకః, 

సతృష్టోప్థానలవ్యా ప్తలోకదర్శీ చె తిక, 4 
9౯ —0 ౬ ౨ 

పి శ్రమున గల్లినయపస్థారమున నోట వచ్చనినురుగు వెడలును, శరీరమును ముఖ 

మును కన్నులును వచ్చనె యుండును, కంటికగవడునవియన్నియు వచ్చానివిగను ర_క్షవర్ణ 

ములుగను గానవచ్చును. దప్పియు నుష్తమును ఆధికముగనుండుశు. లోకమును నిప్వుచే 
నావరింవబడినదానినిబో లె చూచుచుండును. 

ఇథి కఫమున జనించిన యపస్తారలత్ ణము రికా 

నక్ష ఘనాజ్జవన్రైతుః శీతహృష్టాజ్ఞబో గురుః, 

పశ్యేచ్చుక్లాని రాహాణి స్రేస్నికో ముచ్యతే చిరాత్ , లి 

కఫముచే జనించిన యవస్తారమున నోట తెల్ల నికురుగు వెడలును. శరీరమును ముఖ 
మును కన్నులును తెల్ల నైెయుండును. శరీరము చల్ల నె గగురు పాటుగల్లి బరువుగనుండును. 
వన్సువులనన్ని టిని తెల్లగ జూచుచుండును. ఒడ లెరుంగక వడియుండి వాలకాలమునకు 

మరల ప్రజ్ఞ చెలియును, కఫజావస్తారమున విశేషవిధిగ “ముచ్య లే చిరాత్ అని చెప్పుట Ug 
చేశ వాత-పేత్తావస్థారములయందు ఫీఘ్యాముగ సొడలెరుంగు నని తెలియనగుళు. 



$1 మాధభవనీదానే 

-అగ్రి సాన్ని పాలి కాపసారల క ణము రితా- 
ను బో జం 9 అన్ గంం సరె ఏ లలైస్పమ్మస్తైళ్చ లిక్రక్ణయ సేద సజ 

ఆపస్తారస్స చాసాధ్యః యః తీణస్య్యా౬నవశ్చయః, 6 

ప్రస్ఫుర_న్తం సుబవుశః హీణం సృచలితభు)వమ్, 

నేత్రాభ్యాం చ వికుర్వాణం అవస్తారో వినాశ యేత్ , 7 
త్రిదోషములును నమముగ (ప్రకోపించి జనించినది సన్ని పా తావస్త్థారము. షిని 

యందు వాళపి శకఫముల యవస్తారములకు వేరు వేరుగ జెప్పబడిన లత ణములన్ని యు క్రల్లి జాం ౧ 
యుండును, ఈయపస్తారమును, శరీరము మిగుల కృశించినవానిక్రి గల్రినదియు చిరకాలము 
నుండి యనువ ర్తిం చియుండు నవస్తారమును ఆసాధ్యములు. మరియు పలుజెరంగుల శరీ 
రము వణకుచున్నను, శరీరముచిక్కి_ కనుబొమల వి కారముగ ద్రివుచున్నను, కళ్నులను 
వి కారముగ ద్రివప్రుచున్నను ఆవసారము మిక్కిలి మ్రారమె మనుజుని చంపును. 

రీ అవస్తార వ్ర కోపకాలనియమము Cm 

వతాద్యా ద్వాద శాహాద్యా మాసాద్యా కువితా మలాః, 
అపసారాయ కుర్వ ని వెగం కిఖ్చీద థాపరమ్, 8 
దేవే వర్షత్యపీ యథా భూమా బీజాని కాని చిత్, _ 
శరది సృతిరోహ న్ని త థా వ్యాధినముచ్చ)యాః, 9 

వాతాదిదోషములు ప్రకోవమునంది *ఒకవతమునతై నను, వందడై,ండుదినముల శై 
నను, ఒక నెలదినముల కై నను తమతమవేగమును జూవీ యవస్తారరోగముకు గలి ౦చును, 

ఎెకెప్పినకాలనియమమునకు కొంచెముముందై నను వెనుకణెనకు కల్లించుట కూడ కలదు. 
భూమియందణగయున్న కొన్ని వి త్తనములు దేవుడు చక్క_గ వర్ష ర్తువున వర్షి ంచుచున్నను 
అవ్వుడు మొలక లెత్తక కాలాంకరమున శరదృతువునందు మొలచువిధముగ పోషములు 
పృకోపించుటకు తగిన కారణము లున్నను, అట్టికారణములచే నొక వేళ (పృకోవించినను 
వ్యాథిస్వఫొవమునంటేసీ అట్టికాలమున బొడసూపవక -పెజెవ్చబడిన కాలనియమమును ప్రతీ 
మీంచి నియమితకాలమున తలయొత్తును, ఇట్టనియమము వ్యాధిస్వఫావము వేళనే కల్లును. 

మరియు _పెబెష్పిన కాలనియమములో నొకవత్త కాలమునకు పీ త్తావస్తారమును, 
వండ్రైండుదినములకు వొతికంబును, నెలదినములకు లే సకంబును జనించు నని తంత్రాంతర 

మున నిర్ణ యింపబడినది. . 

ఇతి శ్రీమాధవకరవిరచితే మాధవనిదానే 

అపన్థారనిదానం సమా వషమ్, 
ఖో 
6 
0 

జా ఇ 



౨. వాత వ్యాధిని దానమ్ 

— ~~ 

వాతవ్యాధియు నవస్థారమునుబో లె మిక్కిలి తీవృముగ వ్యాపించునది కావున 

నవస్తారనిదానమును చెప్పినపిదప వాత వ్యాధినిదానము చెప్పబడును. 

అరి వాత వ్యాధినిదానసం,ప్రాహ్మలం థా 

రూతు శీతాల్పలఘ్షన్న వ్య వాయాతివ్రజాగ ౨ ౩, 
విషమాదుపచారాచ్చ దోహపాసృక్చ్రవ ణాదవి, 1 

లజ్జ నప్ల వనాత్యధ్వ వ్యాయామాదివిచేష్టిలె,, 8 

ఛాతూనాం సంతయాచ్చిన్నాశ్ కరో గాతికర్ష ణాత్, 

వేగసనారణా దామాదభిఘా తాదఖోజ నాక్ 

న్ 

ర 
మర్తాబా థాద్దజో స్ట్రాశ్షశీఘయా నాపతంసనాత్ , లె 

'దెహేా నో తాంసి రికాని వూరయి త్యాఒనిలో బలీ, 

కరోతి వివథా౯ రోగాకా సర్వా జై కాబ్దసం శ యాన్, 4 స కిం 
జిడ్డులేక రూతుగుణముకల యన్న మునౌనను గుణవీర్యములవే శీతంచైన 

యన్నము-నై నను ఘుజించినను, తనకు కావలసిన వరిమితికన్న తక్కువ భుజించినను, 

లఘుగుణం-బెన యన్న మునుభుజించినను, తనళ _క్తికిమిక్కు_టముగ స్త్రీ సంభోగము జేసినను, 
ర్నాత్కులయందు అధికముగ నిదుర మేల్కా_ంచినను, తన ప్రకృతి క్రమెడని యువచారముల 

జేసికొనినను కఫపి_త్రములను రక్తమును అధికము వెడలించినను, అన్నము దినక లంకణ 
మొనరించినను, మిట్లపల్థ ములుగ నుండు ప్రదేశముల దాటినను, నీటియం దీఠకొట్రినను, 

అధికముగ శ్రోవనడచినను; చేవాపరిశ్ర, మము మున్నగు శరీర వ్యాపారముల నధికముగ 
చేసినను రనరహూది ధాతువులు కీణించనను, చింత చేశైనను దుఃఖముచేన్వైనను వ్యాధిచే 
నైనను శరీరము మిక్కిలి కృశించినన్కు మలమూత్ర,వాతాదులను అవసరమెనవ్వుడు 
విసర్దింపక వాని వేగమును నిరోధించినను, వక్షముగాని యన్నరసము వాతము సంచ 

రించునాడుల బ్ర వెళించి వాతమార్హ మును నిరోధించినను, చెబ్బలు మున్నగు కారణము 

లచే నభినాళము కల్లినను, ఆహారము జకేయక యువవాసమున్నను, వృదయముమున్నగు 
మర్మ స్థానములయం దళిఘాతముచే బాధగల్లిననుు వీనుగులు ఒంటెలు గుజ్జములు 

మున్నగువానివై నెక్కి త్వరితముగ సవారి జేసీనను, వాని'వై నుండి (క్ర,ందవడినను; 
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వాతము ప్రకోవమునొంది శరీరమున శూన్యములుగనుండు నాడుల'నెల్లనింపి మిక్కిలి 
బలమునొంది శరీరమునందలి యంగములన్నింటియం దె నను, లేక కొన్నిటియందైనను 
నాగావిధవాళరోగముల గ బ్రించును. | 

శరీరమునందలి దోషములలోను రసాదిథాతువులలోను మలములలగోను వాతము 

(వ్ర, థానముగ నుండును, పి త్రకఫములు ధాతువులు మలములును శనుతవుచెలవుల వదలి 

స్థలాంశరములకు బోవుసామర్థ బ్రములేక గాలి ననుసరించి మేఘములు సంచరించువిధముగ 

వాతం బెక్కడకు లాగికొనిపోవునో అస్థానములకు తాముకు వరాధీనములై పోవు 

చుండును. ఈవిషయమునే తంత్రాంశరమున నిట్లు 'వెప్పేరి:ాోపిర్తం వద్దు కఫ$ః వషుకి 

వజ వ $ తళ కుమఘువజ్ వజ్దవో మలధాతవ్క వాయునా యత్ర నీయనే త గచ్చ ని -మేఘపల్ 

వై కెప్పినరీతిన దోషధాతు మలముల కన్నిటికి వాళము ప్రభానమును ఆశు 
కారియు వైయుండుటం జేసి దానజనించు నా క్నేవకాదివ్యాధులు మిక్కిలి కన్టమును 
గల్లించునవి యగును, కావున అట్టివ్యాధులకు ప్ర, త్యేకచికిత్సల జేయుటకు సౌకర్యనుగ 
నీవాశవ్యాధినిదానము ప్ర త్యేకముగ జెవ్పబడెను. సు శత్రు, తాభార్యుడు నీయుచ్చేశను 

ననే వాతరో గాధ్యాయమును "వేరుగ 'జెస్పియున్నాాడు, 

తరి వాతవ్యాధిపూ ర్వరూపము తా 
జే జో స వాని అవ్య క్షం లతణం తేషాం వూరగ్షరూవమితి సృతమె, 

ర అట జాతి ఆత్మరూపం తు యద్వ వ్ట్క్రం అపాయో లఘుతా పునః, ర్ 

ఈక్రి౦ద జెప్పబడు నాతువకాదివాత వ్యాధుల లమణములు న్ఫుటముగాక 

సూత్రము పారంభదశయం దున్నచో నయ్యవియే అయావ్యాధులకు వూర్వరావము 

లగును. అఆట్రిలకణము లే స్ఫుటములుగ గానంబడినయెడ నవిరే రూవములగనుః అట్టి 

లతణములు నానాట తగ్గియుండుణెడ రోగము నివర్షించుచున్న దని యెరుంగునది. 
4 33 (జ్వరాదిరోగములయందు “శ్ర మో౭రతిర్వివర్ల కషం” ఇదిమున్నగు వాక్యముల 

వేత నాయావ్యాథి ననుసరించి ఫూర్వరూ-పాదుల ప్రత్యేకము జెప్పినవిధముగ వాత 

వ్యాధియందు. ప్ర, ల్యేకముగ "లేక ఆయావ్యాధిలతణము లే అన్ఫుటములుగ నున్నచో 

ఫూర్వరూప మనియు, స్ఫుటములుగ గానవచ్చినచో రూవ మనియు, వ్యాధిలతమీణ 

ములు తగ్గుట వ్యాధినివృ త్తి యనియు ఇతరచ్యాధులకన్న విలశణముగ నుండు ననియు 

చెరుంగునది_ 

తిధి వాత వ్యాధిస్వరూపము రతా 

సవో్కో చః పర్వణాం _స్తమ్మోో భజ్జిఒస్థ్నాం సరషణాముపి, 

రోమవముహర్షః వలావశళ్శ పాణివ్నవ హః హర్షః వ్రలాపశ్చ పాణి ఏఫ్టశిరో గహ. 
(ల 

ep 
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ఖాష్జున వాబ్దుల్య కుబ్బత(ం నొ ఫోఒజ్టానామనిద్ర తా, 

నర్భళక్ర క రబోనారోః స్పన్షనం గాత్రను ప వత 7 

రిరోనాసాశీజ త్రూణాం గీ [౬ నాయాత్చావి వాణ్ణనమ్, 

భద సి సోదో౭. ర్రిరాతేపోపే మువా. కాయాస వప వ 8 

ఏవం విథాని రూపాణి కరోతి కువీతోఒనిలః, 
హేతుస్థానవిశెషోచ్చ భవేద్రోగవి శేషకృత్ , 9 

కీళ్లు ముడుచుకొని కదలక _స్హంభించుట, శరీరమునందలి యెముకలును కీళ్లను విరు 
గుట్క శరీరమునందలి-రోమములు జలబరించుట, నసంబంధములేని మాటల మాట్లాడుట, 

చేతులును వీపును శీరమును పట్టినట్లు లాగియుండుట, గూను, కుంటి, శరీరము పౌొట్ట్గ 

నుండుట, ముఖము చేతులు కాట్లు మున్నగు నవయవములు నానాట కృళించుట, నిదుర 
పట్టకుండుట, గర్భమును శ్నుకృమును ఆ _ర్రవకోణితమున్సు నశించుట, శరీరమెల్ల వణ 

కుటు శరీరమున స్పర్శము తెలియక మొద్దు పారియుండుట, శిరమును ముక్కు_లును కన్ను 

లును కంఠమూలమును మెడయు లోవలికి నీడువబడుట్క, కూలమువే బీలంవబడినట్లుశు 

సూదులతో బొడిచినవిధముగను పోటుకల్లుట) అమవ్నేవము (శరీరము మాటిమాటికి వణ 

కుటు, మోవాము, శ్రమము ఇవిమున్నగు ననేకరోగములను ప్రకోపిం చినవాతము కల్లిం 
చును. మరియు ప్రసవ వించినవాతము కారణ భేదములకుబట్టియు రోగములు జనించు 

స్థాన భేదమునుబట్టియు తదనుగుణముగ నానావిధరోగముల గల్పించును. 

=~ఇప్రుర్రి కోష్టగతవాతలమ్ణము een 

తత్ర కోష్టాశ్సిలె దుష్ట్రే న్నిగృహో మూ త్ర వర్చసోకి 
\( © 

వరహా హ్బా ద్రోగసల్తాన పార్ కాలం చ మాద, 10 
9 

వాతము పృకుపిత మె కోష్టము న్యా శృయించినవుడు మలమూ త్రములు వెడలక 

బంధథింవబడును, అండవృద్ధి యగును, రొమునొప్పి పుట్టును. గుల్ల మున్ను ఆరో 

(మూల రోగమును, (పృక్క_నొపి ప్పియు కల్లును, 

0 సర్వాజ్ఞ జగత వాతలత్ ణము ధా 

స ర్వాజ్ఞకుపి తే వాతే గాత శత్రీస్ఫురణభజ్ఞనమ్, 

చేదనావిః వరితశ్చ స్ఫుట స్తీవాస్య సస్థయః 1] 

వాతము ప్రృళోవమునొంది శరీరమునం కెల్ల వ్యోిం చినపుడు శరీరము వణకును. 

పగులును. నానావిధ వేదనలు కెల్లి సంధిబంధములన్నియు శిథిలములైె వగులుళు. 
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“అర గుదగతవాళలక్షణము ధ్రితా 

గ్రృహో విణాత్రవాతానాం శూలాళ్తానాళ్ళే నర్క రాక, 

చహ్హదత్రికహత్పృష్టరోగశోపా గుడే తే. 192 

వాతము గుదస్థానమున జేరి ప్రకోవ మునందినచో మలమూత్ర త చాతములు వెడలక 

బంధింవబడును. మలమూ- శ్రములస్యానమున నొప్పిబుట్టును. కడు ఫుచ్మరించుకు. మూ లీ 

నాళమునుండి రాయియు 'సర్మరయు వెడలంరు, పిక్కలయందును, తాడలయందుత 

వెస్నెముకకు (క్రి౧దిభాగమునను, హపౌదములయం౦దుశు, వీపునందును నొొప్పికల్లి నానాట 

కృళించును, 

అం ఆమాశయగతవాతలశ్ణము ధికా- 

రు క్పారో ఇదర హృన్నా ఖః తృష్లోద్దారవిషరా దికాః, 

కాసః కణ్ఞాస్య్థశ్ పుశ్చ క్యాసక్చామాశయస్టి కే. 
18 

చాకం బామాశయమున జేరి ప్రకోపమునొందినపుడు ఇరు ప్రక్కలయందును, 

కడుపునందును, రొముాందును, దొడ్డుదగ్గరన నొప్పికల్లుకు. దప్పి యధికముగ కల్లును, 

ల్రేపులు వచ్చును. వాచి (వాంతి శ్లేదియు, దగ్గును కల్చును.. కుత్తుకయు నోరును 

ప్రవములేక యొండును. శ్వాస మధికముగ వెడలును. 

మరియు “ వ్యాధీనూర్థ పం చ నాభితక” (అ, వా. ని. అ. ౧౫. క్లో లా 

ఆని వాగ్భుటులు చెప్పినీ కావున సె కెప్పినవి గాక యితరవ్యాభులుకూడ బొడ్డుకు పఫెగ 

మున కల్లు నని యొరుంగునది. 

“ఇతి వకాాశయగ తబాతలకతీ ణము యా 

పక్య్వాశయస్థ ఒత్త స కూజం నూలాటోపా కరోతి చ, 

కృచ్చ మూత్ర పుఏపత్వం ఆనాహాం శ, క వేదనామ్. 14 

వాతము పక్యాశయమున జేరి ప్రకుపిత మెనపుడు ఏ ప్రవ లలోహారయు నొప్పియు 

బుట్టి యుబ్బును. మలమూత్తములు మిక్కిలి కష్రముగ వెడలును కడు పుబ్బుశు. వన్నె 

ముకక క్రింద "జేయు ఎడుపంధిలో నొప్పికల్లును. మరియు “కరో త్యధర కొయేషు 

శాంస్తాక కృచ్భాకుషద చాక” (అ. వా. ని. అ. ౧౫ కో. ౭ అని వాగ్భటా 

చార్యులు చెప్పిన్నప్క ప, కారము సె కేపి ప్పిన వ్యాధులు గాక యితరములగు నానావిధ వ్యాధు 

లును నాల్సికి క్రింది అవయవములయదు కల్లించు నని యొరుంగునడి, 



వాతవ్యాధినిదానమ్ 295 

-అ౦ క, లౌ, కో శతాదీని ని (యగళవాతలక్షణము ఈ 

శో త్రాదిషిన్ట్ వధం కురాగ్జద్దుష్ప్ర సమోారణాకి, 

చెవులు కన్నులు మున్నగు నిం దియస్థానములశుండి వాతము ప్రకోవమునొంది 

నపుడు నీయింద్రియమున చేరునో అయాయిం,దియములను చెరిచి చానిదానిశ కిని 

నళింవ చేయును 

రీ త్వగత చాతలక్షణము en 

త్వగ్రూతా స్ఫుటితా సుపా కఖా కృృల్లూ చ తుద్య తే, 15 

ఆతన్య లే సరాగా చ పర్వరుక్ష ఏగ్ష తేఒనిలే, 

శరీరమునందలి వెచర్మమున చేరి వాతము పృకోవించినపుడు చర్మ మున జిడ్డు లేక 

కటజకుబారియుండును. లేక పగులును, స్పర్శము నెరుంగ జాలకుండును. నల్లన) నానాట 

కృళించును. సూదులతో బొడిచినరీతి పోటు పుట్టుకు. ఎజ్జినిరంగు కల్లి ముడుచుకొని 

యుండును. కీళ్ళలో నొప్పి కల్లును. 

(ఇచ్చట త్వక్ శబ్బముచేత రసథాతువు (గృహింవబడును.) 

అం ర క్రధాతుగతవాతలతణము 0ఖా- 

రుజ స్తీ శాస స్పసనావా వై వెవర ర్ల ర్టిం కృళ తా౬రుచ, 16 

గాత్రే చాహం భు _కృస్య _స్తమృ క్చాసృదగ్ద లేఒని లే, 

ర Pe వాతము. వేరి (ప్రకోపించినచో మంటయు మిక్కిలి త్మీవములగు 

నొప్వులును కల్పును. శరీరమున వర్గము మారును. కృశతనొందును. అరోవకమ కల్లును. 

శరీరమువె బ్ బొబ్బలులేచి పుండ్లగును, భుజించినవీముట శరీరము స్తంఖించియుండును. 

(ఇచ్చట వాళము ర శృమున జేర ప్రకుపిత్వమె వైగనబరువబడిన బాధలగల్రించును" 
వాతరక్త మశు వ్యాధియందు వాతమును రక్తమును సమకాలమున సమములుగ (ప్రో 

పించును. కావున వాతర క్షమునకన్న నీవ్యాథి వేరెన దని యెరుంగునది ) 

“రి మాంస మేపోగతవాతలమ్ణము ఏతా 

అ = ల క య సా గుర్వబ్దం తుద్య లె త్యర్థం దగ్జాముప్ట్రి హతం యౌాొ, 17 

సమ_క్రిమితమత్న్వర్గం మాంసమేదోగ తేని లే, —0 ఢాథి 

మాంసమునందును మేదన్సునందుశు జేరనవాతము వ్రకోపించినయెడ శరీరము 

బరువుగ నుండును. కజ్ఞలచేత కొట్తినట్లుశు పిడికిట చొడి చినట్లు నొప్పికల్లుకు. నొప్పితో 

గూడి శరీరముపై గుడ్డగపి ఎవవిధముగ మొద్దు పారియుండును* 
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న్ను శుకమున మాంస మేదన్సుల నాశ్యయించినవాతమునకు "వేరు వేరుగ 

లక్షణ మిట్టు చెవ్పబడినది:---“కర్క_శాఎస్తోదబహుళాక గృ ంథీక' మాంససమా శి త్ర$ 

వాయాన్నై దోగకః కుర్ఫాల్ గ స్థన నన్షరుజో౬ వృణాక్ =” మాంనము నా శ్రాయించి 

వాతము వ్ర కవిం చినయెద మక్కలి పోటు కల్లి కకినము'లె న గ (గృ ంథులను రును 

ననియు, శదోగశచె మెన వాతము స్వల్పమైన చాధతో గూడి వ్రణములు కాని గ ంథుల 

గల్లించు ననియు భెవము. 

అర ఆస్థిమజ్జగతవాకల కణము రత 

ఛేదో ఒస్థిపర్వణాం సన్థికూలం మాంసబలశుయః, 18 

అస్వవ్న స్పవ్హ న తారుక్చ మజ్ఞాస్థికుపి లేఒని లే, 

అస్థి మజ్జల శాశయించినవాశము. (వకోవి పించినపుడు ఎముకల యొక్క_ చై 

యందు నొప్పిగలి నడలియుండును. అవయవనంధులయందు కూలమున (గృమ్మినట్టు 

పోటు కల్లుకు, శరీరమునందలి మాంసమును బలమును కీణించుకు. నిదుర వట్టదు. ఎడ 

తెననినొప్పి యొముకలలో కల్లును. 

వాగ్ళటాచార్యుడు అస్టిని మజ్జకు ఆ శృయించిన వాతలత్ణముల ప్ర "ల్నేకముగ 
ఖి లో "థ్ (ము ల 

నిట్లు చెప్పెను: — ఆసిస! సక్షినన్న నభ హాలు రీవృం బలక్ యమ్, చుజస్తో=_సీష 
థఉథ ధథిథి జథ ఇ 

సౌషిర్యం అస్వవ్న౦ స్త స్తబ్ధత "౦ రజక” (ఆ. ఏతి. చ, అ. ౧౫. వో, ౧౨) అ 

యంవలివాతము ప్రకోపి పం చినపుడు తొడలసంధులగు మోకాళ్ల కీళ్ల యందు త్రీ వ్రమగు 

నొప్పి పుట్టును. శరీరబలము నళించునుః మజ్జ (మూలగ) యందలి, వాతము ప్రకో 

పించినయెడ "నెముకలలో రంధ్రముల గల్లించును. నిదురవట్టదు. ఎముకలు కీళ్ల కదలక 

స్తంఖించును. తీ వృముగ నొప్పిపుట్టుకు. అని భావము, 

వరి శుక్కగత వాశలత్షృ ణము అయా 

హీవృం ముఇఖ్బుతి బథ్నాతి శుక్ర శక్రం గర్భమఖాఎ వా, 19 

విక్చతిం జనయెచ్చాపి శం క వ  సువితో నిల, 

శుకృమునందలి వాతము ప్రా పర చినచో శుక్రము గర్భమును అతిశీఘ 

సే . చె ముగ స్తవింప చెయును. లేక చె టవెడలనియక బుధించుకు అట్టి శుక్ర మునకుకు గర్భ 

మునకును సంబంధిం చినచ్యాధుల కల్లించును. 

ర సీరాగల వాతలచణము 9ళూ- 

కుర్యాల్స్ రాగ తకర్యూలం సి రాకఘుఖ్పునవూవణ ము, 90 

స బాహ్యాభర్థి_న్గరాయామం ఖలం కౌబ్బ్వమ భావి వొ, 
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సిరల నా శ్రయించిన వాతము పృకోపిం చివయెడ సీరల (దోవర క్త వాహినులు 

యందు పోటును కల్పించును. అట్టి సీరలను ముడుచును, ఉబికించునుః చావ్యాయామము 

అభ్యంతరాయామము ఖల్వి యను వాతరోగములను, కుబ్దతర్వము (గుజ్జారితనమును 

కల్పించును. 

తంత్రాంతరమున “నుప్తా _స్తనోర్వు బృహతో్యో వా సీరాః వామే సీరాగతి 

అని యుండుటం చేసి సీరాగత వాతము పృకోపించినపుడు సీరలు నిశ్చేష్టములుగవై నను; 
సన్నవిగ నైనను, స్థూలములుగ నైన నుండు నని తెలియదగు. 

అరి స్నాయునంధిగత వాతలక్ష్ణము 9ఆా- 

సర్వై కబర్ గాంశ్స్ కురాషత్ సా యుగతోఒనిలః, 91 రద్ద థి a 

హన్స్ ని సస్థిగతస్పన్టీ౯ కూలాటోపా కరోతి చ, 

స్నాయువుల (సన్న నీనరముల) న్నా శృయించిన వాతము (పృకోపించినచో 

సర్వాంగ (అవయవముల నన్నిటి నాశ్శయించిన) వాతరోగములశు లేక వీకాంగ 

(అవయపములలో నొక్క_దాని న్యా శృయించిన్ర వాతరోగములను బుట్రించును. కీళ్ల 

నాశ యించినవాతము ,ప కోపీంచినయెడ కళ యందు పోటు కలించి వాపును 
ల (UU లం య ౧ 

పుట్టించును. కీళ్ల నిటునటు కదలించ సాధ్యము కాదు. (మరియు వాగ్భటాచార్యుడు 

సంధిగతవాతము నిట్లు చెప్పెను: = “వాతఫూర్హ దృతిస్పర్శ్మం శోఫం సస్టినతో ఇనిలః, 

పృసారణాకుషానయోక ప్రవృత్తిం చ సవేదనామ్” (అ. హృ* ని. అ. ౧౫. క్లో 

౧౪) సంధిగతమెన వాతము ప్రకోపించినపుడు గాలిచే నిండియున్న తోలుతి త్తివలె 
నుండు వాపును కల్రించును. కాలుసేతుల చాచునపుడున్కు ముడుచునపుడు మిక్కిలి 
చాధకలి కషముగ నుండును 

౧ అ 

అం వంచవిధ వాత భేదములు 0ఆా- 

(ప్రాణోదానౌ సమానళ్చ వ్యాన శ్వాబాన ఏవ చ, 

స్థానస్థాః మారుతాః ప్లా యాపయ ని ని శరిరిణమ, * 

ప్రాణము, ఉదానము, నమానము, వ్యానము, ఆపొనము నవి వాతము అయిదు 

విధములుగ నుండును. ఆయ్యవి వానివానికి నియమితములగు వృాదయాది స్థానముల 

యందు (ప్రకోప వమునొందక సమస్థితిగ) ఉన్న పుశు శరీరమును కా పాడుచుందుకు. 

రి పిత్తొవృక. కఫావృత ప్రాణ వాతలవీణము రతా 

= 9 అ జ ఎ ప్రాణి పితావృళలే చృర్జర్థాహ శై వా పజాయ తే, 9 

దౌర్బల్యం సదనం తన్ద్రా) వైరస్యం చ క ఫావృళలే, 

ఈ ఇది ప్రమీ _ప్తుము. మధ్ధుకోన్ల వ్యాఖ్యయఎ డె క్రబడలేదు. 

మాధవ 15 
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ప్రాణవాకము పీ త్తమువే నావరింవబడినవ్వుడు వాంతియగును, మంట పుట్టును, 

కఫముచే నావరింవబడినయప్వుడు బలహీనమగును. అవయవములు సత్తువ లేక నొచ్చును 

కునికిపాటు కల్లును, నోటికి మధురాదిరసములరుచి తెలియదు. 

ఇధి కఫపీ శ్రములతో గూడిన యుదాన వాళలతణము ఏతా 

ఉదానే వీశత్తయుత్తే తు దాహోే మూర్చ్భా భ్రమః క్లమః, 28 

అ స్వేదహర్షా" మన్దోఒగ్నిః రీతతా చ కఫావృతే, 

ఉదానవాళము పి క్తముతో గూడియున్నచో మంటయు, మూర్చయు, చక్రము 

వపెనున్న వానివలె నొడలు తిరుగటయు బడలికయు కల్లును. అయ్యది కఫముతోసూడి 

యున్నపుడు శరీరముపై వెనముట బొత్తుగవట్టదు, ఒడలియందలి రోమములు జలబరిం 

చును, జఠరాగ్ని మందమగును. శరీర మెల్ల చల్ల గనుండును. 

గ్ర పీ _శ్రక్రఫములతో గూడిన నమానవాకలత ణము రియా- 

న్వేదదాకాస్త్యమరా రాన్సుః సమానే కి త్తసంవృశే, 24 

కఫేన స శే విణూతే గాత్రహర్ష శ్చ జాయతే, 
Uy Bry 

సమానవాతము పిత్తముతో గూడియున్న పుడు శరీరమున వెమటపట్టును. మంట 

కల్లును. ఒడలెల వేడికలి యుండును. మూర్త ,గ ముళు. కఫముతో సాడినపుడు మల 
౧ 0 ౧ PRO 

మవ్మూత్ర్తములు వెడలక బంధింపబడును. ఒడ లెల్ల జలబరిం చును. 

అద్రి సీ త్తకఫములతో గూడిన యపానబాకలట్ణము శ్రితా-- 

అసానే విత్తసంయు_ కై దాహొప్ల్యం ర_క్షమాత్ర తా, 95 
ఎవి — ae) అవి ల 

వాష్ 

అధఃకాయే గురుత్వం చ వీశ్రణా చ కఫావృే, 

అపానవా తము వీత్తముతో సాడియున్నపుడు శరీరమునందు బొడ్డుకు క్రింది 
భాగమున మంటబుట్టును. వేడి యధికము నుండును. మూత్రము ర_క్షమునుబో లె 

నెజ్హనె వెడలును. కఫముతో గూడినపుడు బరువై చల్ల గనుండును. 

రి పీర్తవ్రఫ్రములత్ రోసా డిస వ్యానవాత అత్షణము రికా 

వ్యాస సితావృ తే ఇ దాపహా; గాత్ర, కు పణం న ను PAD 

స్తవ నో దణ్ణక శ్చ లశ ధా కఫావృతే 

వ్యానవాతము పి pel గూడినపుడు శరీరమున మంటబుట్టును. శరీరమును 

పలువిధములుగ విదర్చును. బడలిక కల్లును. కఫముతో గూడినపుడు శరీరము స్తంఖిం 

చును కశ్రైవలె నిగడుకొని యుండును. నొప్పియు వాపుకు కల్టును. 
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రి అమేపకవాతలవణము 0ఆా- 

యదా తు ధమనీస్స ర్వాః కవిత్ “౬ భ్యేతి మారుతః, 97 

తదా కీపత్యాళు ముహు; ముహుస్టైహం మువూుుశ్చరః, 

మువాురువుక్చా కెపణా దా కేసక వ్రతిస త, 29 - శీ 
వాతము శరీరమునందలి ధమనులయం దన్నిటియందును వ్యాపించి (ప్రకోపము 

నొందినపుడు మాటిమాటికి నిటునటు తిరగుచుండుశు గాన శరీరము ేనుగువెనెక్కిన 
వానిని బోలె మాటిమాటికి కదలించుకు, అయ్యది శరీరమును మాటిమాటికి కదలిం 

చుటం జేసి యావేవక వాత మని యన్వర్థముగ జేప్పనగును. 

“అం అవనతం (శక వాతలత్షణము dar 

కుద్దనై ఏ (8 కోవనై నై రాషయుః స్థానాదూర్ద రం వవద్య తే, Wyo 
వీడయకా హృదయం గత్యా ిరశ్ళజ్ఞా చీ రీశయకా, 99 

ధనుర్వన్న మయద్రాత్రా, ణ్యామీవేనోహయే త్త తదా, 

సకృచ్య్యాాదుచ్చ ( సెచ్చాపి _స్తజ్ఞామో ఒక నిమోలకః, 90 

కపోత ఇవ కూజేచ్చ నిస్పంజ్ఞ స్పోఒపత న్తకక 

వాతము తన ('ప్రకోవమునకు కారణము'లై న యాహారవిహారాదులచే ప్రకోవ 

మునంది శరీరమునందలి తనస్థానమును వదలి పైకి వ్యాపించి హృదయమున బేరి యాస్థల 
మునను శిరస్సునందును కణశలయందును నొప్పికల్రించి అవయవముల నన్నిటిని వింటి 
దబ్బనువలె వంచి (1వయవముల నె నెల్ల నా (క్ర మించి మూర్చ నొందించుళు. ఆప్పుడు 

మనుజుడు బాలా కాలమునకు మిక్కి_లి కష్టతో నుబ్బా రసమును విడుచును. కన్నులు 
చలింపక యరమోడ్పుగా మూసీ కపోళ (పావురుమువలె కూయిడుచు నొడ లెరుంగక 
(క్రిందవడుు, ఇయ్యది యవతంత్రక్ష మనువాత రోగము. 

అరి అవతానక వాతలత్షణము తా 

దృష్టిం సం_స్తభ్య సంజ్ఞాం చ హత్యా కవ కూజతి, 81 యు 2 వ రో 
1 అల మం ౯. ~ష అం వ్చొదె మునే నరస్సాషస్థ్యం యాం మోామహాం వృతే పున్కు 

వాయునా దారుణం ప్రావాుః ఏకి తవపతానకమ్. వే 

"పె జెప్పినరీతిగ చాతేము ప్రకోపించి హృదయమున చేరి కన్నుల సిశ్చలముగ 

చేసి తెలివిని బొత్తుగ జెడగొట్టి కంఠమున ధ్వనిని బుట్టించును. అట్టివాతము నాదయ 
Pu rg Mee ల స్థానమును విడిచినవ్వుడు స్వస్థత కల్లును, మరల వాతము వృాదయమున_ జేరునప్పుడు 
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పెలతీణములన్నియు కల్పుచుండును. ఇ త్తెరంగున మాటిమాటికిని అవ్వుడవ్వుడు విడిచి 

మరల చాధించుచున్న యెడ నయ్యది యవతానక మని కొంద రాచార్యులు చెప్పెదరు. 

ఇచ్చట వాతము హృదయమున చేర చాధించుచు మూరా దులు గల్లి, వాతము 

వృదయమునుండి తొలగినపుడు స్వస్థత కల్లుచు, పలుమారు నీరీతివచ్చుచు శాంతమన 

చుండునది యపతానక మనియు ఒకటిరీతిగ చాధించునది యవతంత్రక మనియు 

సీళంటికిని భేద "మెరుంగునది* ఈవిషయమును వాగ్ళటాచాధ్యడు ఇట్లు చెప్పెను: 

“న వవ చావ తానాఖ్య్యో మున్తే తు మరుతా వాది, అశ్నువీత ముహుస్సా వస్థ్యం 

ముహురస్వాస్థ్య మావ తే” (ఆ. వా. ని అ ౧౫% శ్లో ౨ 

“అరి దండావతానకలవ ణము రజా 

కభానితో భృశంవాయుస్తాన్వేవ యది తిస్థతి, 

దండవత్ _స్తమృయే బ్చేహం స తు దండాపతానకః, క్రి 

వాతము ప్రకువితమె. కఫముతో గూడి వెజెప్పినరీతిన హృదయము నాశ్ర 
యించిన నాడులయందు వ్యాపించి శరీరమును 'చేన్షలదక్కి_ కశ్ర3్రవలె నీలి (నాగి 

(౨) ఉం ౮౯ 

యుండునట్లు _స్తంఖింప జేయును. ఇయ్యది దండావతానక మని చెప్పబడును. 

చరకమున దండావతానకమును దండక మను నానాంతరమున జెప్పి లతీణము 
లా ct నా దాని ర్ అభ జ ఇ ట్లుపదేశింపబడెను “పాణి పాదళిరువృష్ణ గ్రణీ సభ్నాతిమారుతపి దజ్జువత్ _ _న్తబ్ధ 

అ ఖో 59 ల్ 

గ్యాతృస్య దజ్జకస్సోఒనువ క మః (చరక చి. అ. ౨౮) కాలు సేతులను, శిరస్సును, 

పీపుళు, పిరుదులను వాతము క్రైనువలె స్తంభింప బేసినచో నయ్యది దండకవాత మన 

బడును, ఇయ్యది యసాధ్యము. 

రె ధను_స్త్వమృ వాతలక్ష ణము రికా 
జ we a రి ధను స్తుల్యం నమే ద్య స్తు స ధను_స్తన్ఫుసంజ్ఞ కక, 

పె బెప్పినరీతిగ వాతము ప్రకోపించి విల్జువలె శరీరమును వంచినచో నయ్యది 

ధను స్తంభవాక మనబడును. 

(ఇయ్యది అఎతరాయామ బహి. “యామములను చాత వ్యాధులు శెంటికిని 

“ఆశ అంకరాయామలకు ణము గృహ 

ఆబ్దులిగుల్భజఠరవాద్భతోో గలసం ఫి తక, 34 
౧ ర లీ 

స్నాయు ప్రతానమనిలః యదా తపతి వేగవా౯, 
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విష్టబ్దాతు స్త ఎస్టిహనుః భగ్న పార్శ్యః కఫం వమన్, గిర్ 

అభ్యంతరం ధనురివ యదా నవుతి మానవమ్్స్, 

తదడాస్యాభ్య_న్లరాయామం కురుతే మారుతో బలీ, తిం 

వాతము ప్రకోపమునొంది వే శ్లను, చీలమండను, జఠరమును హృదయమును, 

లను, సీరలను, కండరములను మిక్కిలి వేగముతో కూడి వంగునట్టుచేయును. దానం బేసి 

శరీరమెల్ల విల్గువ లె ముందు ప్రక్కకు వంచబడును, అట్టియెడ కదలక కన్నులు 

స్తంభించి యుండును. తాలువులు బిగబట్టి మాటలాడ వలనుపడదు. ఇరు ప్రక్కల 

నొప్పికలును. నోట నురుగు చాంతియగును. ఇయ్యాది (ప్రబలమైన వాళముచే గలిన 
౧ న్ా (౧ 

యభ్యంతరాయామ మని చెప్పబడును, 

ఇచ్చట అంతరాయామ బహిరాయామవాతములు నెంటియందును స్నాయు 

శబ్ద మువలత్షణముగాన సీరలును, కండరములునుకూడ (గృహింపనగును. ఈవిషయ మై 

తంత్రాంతరమున “మహాహేతుర్చలీ వాయుస్సిరాస్స స్నాయుకండ రా మన్యా వృష్టా 

శి తాబావ్యాః సంకోమ్యాయామయేద్భహికి” అని చెప్పబడెను, 
Uy 

రి చావ్యాయామలతటు ణము de 

ప తానస్తో బాహాషయామం కరోతి చ బాహ్యాన్నాయు వ్ర తానస్థ హో 0 ; 

తమసాధ్యం బుథాః ప్రావాుః వతు. కటూ్యరుభజ్ఞునమ్, 87 

వె జెప్పినరీతిగ వాతము ప్రకోపించి శరీరమున వెనుక ప్రక్క_ కంఠమున కిరు 

ప్రక్కలను వీపును ఆశ్రయించిన స్నాయువులను సిరలను కండరములను జేరి కోషింవ 

చేసీ రొమును, నడుమును, తొడలను వెనుకపృక్క_కు వంచును. ఇది శరీరమున వెనుక 

ప్రక్కకు వంగునది కావున బావ్యాయాను మని చెప్పబడును. ఇయ్యాది ప్రబలమైన 

వాతముచే గుండె - మొల - తొడలు వీనిని విజుచునది కావున యసాధ్యము. 

ర్క జ్ అధ చావ్యాయామవ్యాథియందు “దవెస్వాస్యే చ వైవర్ష్యం ప్రనస్వేదు స, 

గాకృతా, చాహ్యాయామం” (అ, వ్యా, ని ఆ ౧౫ న్లో, ౨౬) అని వాగ్భటమున 

జెప్పియున్నది కావున పండ్లును ముఖమును వివర్శములై శరీరమున చెనుటపుట్టి అవ 

యవములు ళిథిలములగు నని యెరుంగునది. 

స 
నావా 

క జూలో జో మరియు “వాదయం యది చా వృష్టం ఉన్నతం క మశస్సరుక్, కర్ణో 
అలాల ల 37 
వ యుర్యడా కుర్యా తచాళం కుబ్బమాది'శేత్. అని తం తాంతరమున కుబ్బలత్ ణము 

చెప్పబడినది, చాశము ప్రకుపిళమై శరీరమునందలి సీరాస్నాయుకండరముల బేరి 
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రొమ్మును వైకున్నతముగశేసినను; లేక వీపును ్రైకుబికినట్లువేసినను కుబ్బవాత మని 
యర్థము. ఇచ్చట మొదటిది బావ్యోయామమందును, శండవడి యంతరాయాను 

మందును జేరును గాన వేరుగ జెప్పబడలే దని యెరుంగనది. 

-ఆంై అభిఘాతజ ఆ మేవకవాత వ్యాధి రికా 

కఫవిత్తానితో వబాయుంరాగయు రేవ చ కేవల, 

కు ర్యాదా మెపక _న్వ్వన్యం చతుర్ధమభిఘాతజమ్, రె 

వాతము కఫపి క్రముల గూడియైనను వానినిగూడకమొనను శరీరమున వ్యాపించి 

ఆవయవముల పనులు చేయనీయక యాక్రమించును. ఇట్టి ఆభిగూతమున జనించునది 

నాల్ల వ యామేవపకవాతము. ఈ యాష్నేవకమున “యచదాతు ధమనీస్ఫర్వాకి అని 

వై జెప్పబడన ఆక్నేవక సామాన్యలక్షణములు కల్రియుండును- 

ఇచ్చట నీనిర్ణ యము చెరుంగునది:_అకేవకవాతము అనగ వాతము ్రకుపి 

తమె శరీరమునందలి స్నాయుసి రాకండరముల నాశృయించి అయా యవయవము 

జేయు కృత్యముల నడ్డగించి యాక్రమించునది యని యర్థము. దీని సామాన్యలవ్ష ణము 

“యదాతు ధమనీన్ఫర్వాకి అని చెప్పబడినది. అట్టి యామేపకవాతము అపతంత్ర, 

కము అంతరాయామము, బచాహ్యాయామము, అగంతుకము నని నాల్లు తెరంగుల 

నుండు. అవతానక దండాపతానకములు రెండును అవళంత్రక భేదములు, ధను_స్తమృ 
మనునది అంతరాదూమ బాహ్యాయామములకో సామాన్యలతు ణము గాని “వేరుకాదు, 

ఈ వ్యాధులయం దన్నిటియందును వాతము వ్యాపించి అవయవముల చేష్టల నిరో 
ధించును కావున ఆక్నెపక మళునది యన్నిటికిని సామాన్యలక్షణ మగును. ఈ నియమ 

మునుబట్టియే “కుర్యాదా శేపకం త్వన్యం చతుర్ధమభిఘాతజమ్ ” అని పృకృతృ గ ంళ 

మున నిర్లేశింపబడెను. 

వాగ్ళటాచార్యుడు అంతరాయామ చాహ్వాయామములతో గూడ వృణా 

యామమను మూడవదాని నిట్లు చెప్పెను; వ్రణం మర్హాళ్రితం ప్రావ్య నమోరణ 

సమోరణాల్ , వ్యాయచ్చన్తి తనుం దోషికి. సర్వామాపాదమ_న్తకమ్  శృమ్యతశ 
జా ణన a ఇ వ్ వె 55 " na || పాజ్జుగాత్రన్య వ్రృణాయామః స వర్ణితః (అవా. ని, అ, ౧౫ శ. ౨౭ 

ప్ 

వాతాదిదోషములు కణతలు మున్నగు మర సానముల జనించిన వణమువేరి, ,వ కువిత 
థి UU శో 

మెన వాతముచే పిత్తకఫములుగూడ గ్రైగిశములై అన్నియు కలిసి పాపములు 

మొదలు శిరస్సువరకు శరీరమునంతట న్యాకృమించి నిర్వా్యాపారముగ జేయును. అట్టి 

రోగమున మనుజుడు వెల్లనై నళరీరము గలవాడై మిక్కిలి డప్పీచే పీడింవబడినచో 

మిక్కిలి యసాధ్య మగును ఆని భావము. ఇది యాయామ భేదములో బేరినదని ప్రకృత 

గ్ర ౦థమున వేరుగ జెప్పబడద య్యెను. 
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కుర్ర అసాధ్యా షెవక లవణము థిఆా- 

గర్భపాతనిమి_త్తశ్చ న ణితాతిస్రవాచ్చ య 

అభిఘాతనిమి త్రశ్చ న సెధ్యత్యవ తానకః, లం 

గర్భము అకాలమున స్వవించి వెడినప్వుడును, రక్తము అధికముగ (స్రవించి 

సవ్పుడును కల్లిన యవతానక మను నామేవకవాతమును, దండప్రవోరము మున్నగు 

నఖిఘాతముల వే గల్లిన యాగంతుకంబగు నామేవకంబును అసాధ్యమగును. ఇచ్చట 

గర్భ పాత నిమి తే మెనది అసాధ్యమును, ర_క్షస్రావమున గల్లినది యింతకన్న నసాధ్య 

మును, అకిఘాతమున జనించినది దానికన్న మిక్కిలి యసాధ్యము నగు నని వ్యాఖ్యా 

ళల యఖీప్రాయము. 

(ఇచ్చట వాతము పి శ్రముతో గూడియైనను;, కఫముతో గూడిమయైనను, వానిం 
గూడక కేవలవాతమెనను  అమేవకవాతమును గల్లించును కావున వైజెప్పిన రీతిగ 

మూడు విధంబులును, దండతాడనము ముష్టి ప్రవోరము మున్నగు కారణములచే 

జనించిన యాగంతుక  మొకటియు గలిసీ నాల్లు విధము లగుశు, గర్భపాత-రక్షస్రోవ 

ములచే గల్లిన యా శేపకము శేవల వాఠముచే గల్పును అను నిర్ణయము గదాధరుడు 

చూపియున్నాడు) 

ఇర ఏకాబ్ల సర్వాజ్దవాత లక్షణము దితా- 

గృహీత్వార్థ ఏం తనోర్యాషయుః సీరాస్సా ఇయూరిశోస్యు చ 

సకమన్యతరం హాన్ని సస్థిబన్ఫాన్వి మోతు.యన్ , 40 

కృతో ర్గకాయ_ స్తస్య సోర్ అకర రృణోో విచేతన్య, 

దకాబ్దరోగం తం శేచిదన్యే వతువధం విదుః, 41 

సరాషబ్దరోగ _స్పద్వచ్చ సర్షకాయా శి, కే౬నిలే, 

వాతము ప్రకోవమునొంది శరీరమునం దర్భభాగమున వ్యాపించి సీరలను 

స్నాయువులను శోషింవవేసీ సంధిబంధముల (కీళ్ల ను సడలించి శరీరమున కుడిభాగము 

నండైనను ఎడమభొగము నంధ్రైనను కదలించుట మున్నగు వేష్టలయందు సామర్ధ ర 

ముడిగించును. అట్టి యర్ధశరీరమునం దంళటను పనులుచేయ సామర్ల ర స్టము లేక స్పర్శ 

చిెలుంగ జాలక యుండును. దీనిని యుకాంగవాత మని కొందరును వశత్ష్సవధ మని మరి 

కొందరును వచించెదరు. _పెకెప్పిన రీతిగ వాతము ప్రకుపిత్నమె శరీరమునం బెల్ల ెండు Wy 
భాగములయందును స్రూ_ర్థిగ వ్యాపించి ఇరు పృక్క_లనుండు సిరాస్నాయువుల శోషింవ 

జేసి సంధిబంధము లన్నింటిని శిథిలములుగ బెసి క్రి యాసామర్థ ములేక చేసినచో 

నయ్యది సర్వాంగ వాత మశకబదును. ; 



రికి మాథవనిదా నే 

అం వికాంగవాక సాధ్యాసాధ్య లక్షణములు థితా 

దాహాసన్తాపమరా ర్యాస్సు రి. వాయౌ పీ _త్తసమన్నితే, 42 

నా శై త్యశోథగురుత్వాని తన్మిన్నే వ కఫాన్ని లే, 

శుద్ధ వాతవాతేం వతం కృచ్చ )సాధ్యతమం విదుః, 43 

సాధ్యమ న్యేన్మ సంయు క కం అనాధ్యం తయాతుకమ్, 

వాతము ప్రకుపితమె పిక్తముతోగూడి వైచెస్పిన పక్షవధమును గల్లించి నపుడు 

మంటయు సంతాపంబును మూర్చయు గలుగును. ఆట్టివాతము కఫముతో గూడి వత్స 

వధమును గల్లించినపుడు వ్యాధికల్లిన యర్థ శరీరము చల్ల బడియుండును. వాపు కల్లును, 

బరువుగ నుండును, కఫపి_త్రములలో నొకదానితో కలియక కేవలము వాతముమాతృము 

నల్టించెనేని అట్టి వమువధము మిక్కిలి కష్టసాధ్య మగును, అటుగాక వి శ్రకఫమురతో 

సంసిన వాతమున గలినయెడ సాధ్యమగును. ఛాతువులు శీణించుటచే గల్రిన వత 

వధము ఎట్టిదైనను అసాధ్యమగును. 

ఉచై ర్వా నహరతో ఒత్యర్థం ఖతోదతః కఠినాని వా, 44: 

హాసతో జృమ్మతిో వాపి భారాద్విషమశాయిన,, 

నిరో నాసౌష్టుచుబుకలలా కేతు ణసన్థిగః, 45 

అర్హయత్యనిలో వక్ర క్షం ఆర్చితం జనయత్య తః, 

వ శ్రోభవతి న క్ట్రైర్భ్యం నా. చాపస్ట్రవవర్హ రతే, 46 

85క్పేలతి వాశ్చోజః శేక్రాకీనాం చ వె వైకృతమ్, 

గ్రీచా చుబుకదన్హానాం శప స్రిన్నా రః చ వేదనా, 4:7 

(యస్యాగ గబ్రో "రోమవార్షో చేపథు ర్నేత్ర త మూావిలమ్, 

వాయురూర్ల ద్ధం త్వచి స్వాహా తోదో మన్యావాను గృ
 గహ) 

తమరి తమిలో ప్రావాః వ్యాధిం వ్యాధివిచతుణాః, 

మిక్కిలి బిగ్గరగ హలాదుట, మిక్కిలి కఠినము లైన పదార్థ ముల నమలుట, 

ఎక్కువ నవ్వుట్క వైనములేక యొడలు మెలిశలున సీల్లి యావలించుట, తన 

ఖలమునకు మిక్కుటముగ భారమును మోయుట, మిట్టవల్హముగ నుండుప్ర దేశమున 

బరుండుటు ఈ  కారణములచేత శిరస్సునందును; ముక్కునందును; పెదవుల 

యందును దవుడలయందును; నుదుటియందును, కన్నులసంధులయందు నుండు 



వాతీవా్యాధినిదానమ్ బ్రత్ర 

వాతము (పకోవమునొంది వె జెప్పిన స్థలములయందు బాధగల్రించుచు నర్షితవాతమును 
బుట్టించును, ఈవ్యాధి వేత మనుజుని నోటియందు ఆర్థభాగము వంకరగ నగును, మెడ 

వంకరగ నొకుక్క_కు నొరుగును. తల కదలుచుండును. నోటమాట పట్టినట్లు వెడలును, 
కన్నులు కనుబొమలు మొదలగునవి వంకరగ నగును, ఈవ్యాధి జనించిన (వృక్క మెడ 

యందును, దవుడలయందును దంతములయందును నొప్పీకల్లును, ప్రారంభమున'శే శరీరము 

నందలి వెండ్రుకలు జలదరిం వి పణకుపుట్టుశు, కన్నులు కంక పామను. వాతము ఉోర్ధ్వ 
ముగ వెడలును. చర్మ ము స్పర్శము నెరుంగక మొద్దుబారి యుండును. సూదులతో 

బొడిచినట్లు పోటు పుట్టును. మెడకు వెను ప్రక్క నిరుపార్మ ఏముల నుండునరములు 

లాగివట్టిన ట్రుఎడును. అంకిళ్లు పట్టుకొని యుండును. ఈలక్షణములన్ని యు గల్లినది 
యది కవాత మని చెప్పబడును. 

మరియు నీవ్యాధియందు పండ్లు కదలుట్క, కంఠన్వరము మారుట, చెవుడు, 
తుమ్ములు వెడలకుండుట, ఫఘాణేంద్రియము వాసన నెరుంగకుండుట, స్రతికవ్వుట్క 
నిదురించునపుడు నోట జొల్లుకారుట్క ఉమిసీనప్పుడు ఒక వ్రక్కనబడుట, ఒక కన్ను 
మూసీకొనుట ఈలతణములుకాడ కల్లు నని వాగ్భటాచార్యుడు చెప్పెను, 

మరియు: జ తోక రం రుజా తీవా, శరీరా న్టేఒజధనేఒవి వ్యా తమాహు 

రర్జితం శిచిజేకాయామముహవ (అ. వా, ని. అ. యో శ్లో, 3౬) అని వాగృటా 
చార్యుడు చెప్పెనుగాన నీవ్యాధియందు మెడకును మూపులకు సంధిస్థ లము వెభాగమున 
చెనను, శరీరమునందు నిలువుగ నర్ధభాగమునం దై నను, లేక శరీరమున బొడ్డుకు (క్రింది 
యర్ధశరీరమునం హై నను మిక్కిలి తీవ్ర మున నొప్పికల్లు ననియు, దీనిని అర్దితేవాక 1 మని 
కొందరు తంత కారులును వశాయమ వాత మని మరికొందరును జేప్పెద రనియు 

చనెరుంగునది. 

మరియు=“అగే తసి కొ ముఖా రే వా శేవలే స్యా త్తదర్దితమ్' (చరక చి 
అ. ౨ర్ఫొ అను వాక్యముచేత ఈవ్యాధి అర్థశరీరమునం టై నన్ను ముఖములో సగపాలు 
నంశ్లానను కల్లం నని చరకులు చెప్పిరి. ఈవశమునందు అఆర్థాంగ వాకమున నెల్ల వుడును 

శరీరమునం దర్ధభాగమున బొధగలుగు ననియు, అర్షితవాశమున వాతౌదివేగనముల నను 
సఠించి అవ్వడవ్వుడును బాధ జనించు ననియు నసీళెండిటి!ని "భేదము ఇెరుంగునది. 

ను శు, తమునందు:--- “అర్హయత్యనిలో వక్ష్రృమర్షితం జనయత్యతకి” అను 
వాక్యము వేత నర్దితవాళము ముఖమునందు మా (త్రము. జనించు నని చెప్పబడెను. ఈ 
ను శే తమతము ననుసరించి ప్రకృృత్మగ, నంధశారుటను “అర్జ్హయత్యనిలో వ త్రుతుర్దిశం 

మోక అని చెప్పెను. 



284 మాధవనిదానే 

గె ఆర్జితవా తాఒసాధ్యలతణములు థియా- 

జ జ జ 3 ద ఎణసార్టనిమిహితస్య ప్రసక్తావ్య కృభాపిణః, 48 
బ్య షల న సధ్యత్యర్టితం గాఢం త్రై వర్షం వెపనస్య చ, 

అర్జితవాశమువే వీడితుడగు మనుజుడు శరీరమును రసాదిధాతువులును శ్నీణించి, 
కన్ను రెప్ప వాల్చకుండ నోటమాట శరళముగ రాక కొతుకోగ మాట్లాడుచున్న యెడ 
నసాధ్యంబగును. మరెయు మూడుసంవత్సరములవరకును అర్జితవాతము వ్యాపించి తల 
పణకుచున్నయెడ నయ్యదియు నసాధ్యమగును. 

ఫ్ర ఆనేవకాదివాతముల వేగకాలనియమము రతా 

యాన ఆవి బల అల పండ ఒఅ అటు 4 గతే మగ భవతా షస? సర్వేహ్యో తేవకాదిషు, 9 

ఆక్నేవక్రవాశము మొదలుచేసీ పై చెప్పబడిన వ్యాభులన్ని టియందు వాతము 
వేగముచూపినంతదనుక బాధించి అయ్యది వేగ ముడిగినపుడు వ్యాధిగూడ శమించును. 

వాగ్భటాచార్యుడు “౫కే వే భవేత్సా స్థం సర్వేషాం మేవకేమ చి” 
(ఆః వా ని అ. ౧౫ న్లో, బిరా అనీ చెప్పిరి. అతేచకచాతము లన్ని టియందు 

మ్మాత్సము వేగ ముడిగినపుడు వ్యాధి శమించు నని వారి యఖిప్తాయముగ నున్నది. 
వ్యాఖ్యాతలు గూడ సీయఖిప్తాయమునే వెల్లడించిరి. 

= హను గృహవాతలత్ష ణము b= 

జిహ్వాతి లేఖనా చ్చుష్క భత ణా దభిఘాతతు, 
కుపీతో సానుమూలస్థః స్క ంసయి త్యాఒనిలో హానూ. 0 

కరోతి వివృతాస్య తం అథ వా*ఒవివృ తాస్య కామ్, 

హను గ్రవాస్ప తేన స్యాత్మృచ్చా/చ్చరణభాహణమ్, 1 

నాలుకను పలుమారు అధికముగ గీచినను, ఎండిన వస్తువులను కఠినములగు వస్తువు 
లను నమలినను ఆభిఘాతము _ కల్లినను వాతము కుపితమె తాలంవులక్షీళ్ణయందు వేరి 
యాకీలును సడలించి నోటిని తెరచుకొనునట్లు చేయును. "లేక మూసీకొనునట్టు చేయును. 
ఇదియే వానుగ్సవావాత మని చెప్పబడును. ఈవ్యాధియందు మాటలాడుటకును నమలుట 
కును మిక్కిలి కవ్షముగ నుండును. 

[ర్ అల్ల అజ mutt 33 ॥ వాగ్భటాచార్యుడు “వానుస్కంసస్స లేన స్యాత్ (అ. వా. ని, అ. ౧౫ 
. RE ౦0) అని వానున్మంస మను "పేరు చెప్పిరి. ఈవ్యాధియందు స్కంన యిత్వా్టనిలో 

- హనూ” అని చెప్పియుండుటచేళ దవుడకిళ్ళను సడలించి వటుత్వముకు తప్పించును 
. కావున వాను స్తంస మనుటయే నమంజసము. 

శోసంవృ తాన్యతామ్” ఆని పొఠాంతరము, 
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అం మన్యా స్పమృచాశల క్షణము తా 

దివా స్వప్నా సమస్థానవివృత్ ర్ఞ నిరీవ తై ః రి 

మన్యా _స్త్వమృం ప్ర, దోకురుకే స స వవ శేవ్యణాఒఒవృతః, సన్ల 

వగటిపూాట నిద ద్రపోయినను, మిట్టవల్ల ములుగ నుండు స్థలమున బరుండినను, 

కన్నులు మిక్క చెట్టూ సేనకు, కన్నులు పెశెత్తి చూచినను వాతము ప్రకోపించి కఫ 

ముతోగూడి మెడకు వెను ప్రృక్కనుండు ఇరు పార్శ ర్ముల పెద్దనరములశు వా యిటు 

నటు కదలనీయక స్తంఖింవ చేయును, ఇయ్యాది మన్య్యాస్తంభ వాత మని చెప్పబడును. 

అరి దేవ్యా స్తంభవాశలక్షణము థియో 

వాగ్వాహినీసీరాసంస్థో జిహాషం_స్హ సంభయ లేనిలు, 

జిహాోర్ట స్ప స్టమృన్స కేనాన్న పానవాశ్యేస్వనీశ కా, రప 

వాక్కును. గలిగించు సిరల (ధమనులు యందు జేరి ప్రకేపించిన వాఠము 

నాలుకను స్తంఖింవ చేయును. దానివలన నన్నము పానము లోనికి బోవుట కష్టమగును. 

మాటలాడ నశక్యమగును. ఇది జిహ్వ స్తంభ వాత మనబడును. 

కొర్ర సిరాగ వావాతలతీణము rn 

ర_కృవూ శ్రిత్య పవనః కు ర్యాన్గూర్ధధ రాస్సి రాః, 

రూయాస్ప'పదనాః కృృల్ణూః సోఒసాధ్యస్స్యాత్సి రా గ్ర హః, 54 

వాతము ప్రకోపమునంది రక్షమున జే శిరస్సును ధరించు. సిరలను జిడ్డు'లేక 

రూతుములుగను నల్లని రంగుకలవానినిగను చేసి మిక్కిలి బాధ గల్లించును. ఇదియే 

సిరాగ్సవావాళే మనబడును. ఇయ్యాది మిక్కిలి యసాధ్యముగ నుండును. 

రి గృధ్రసీవాశలక్షణము గ్రితాా 

స్ఫిక్చూర్యా కటివృష్థోరుజానుజజ్జాపదం కృమాత్, 

గృధ్రసీ స్తమృరుకోడైః గృష్ణోతి స్పన తే ముహుః, ర్ర్ 

వాతాద్వాతకఫా _క్తన్దా) గెరవారోచకాన్వితా, 

వాళము ప్రకోపించి పిరుదుల పై భాగమునను, నడుమునను, వీపునను, తొడల 

యందును, మోకాటియందును, పికలయందును, పొదమునందును వరుసగ వ్యాపించి 

కదలింప వీలుగానట్టు పట్టి నొప్పిని సూదులతో | గుచ్చినట్లు పోటును కల్లించి మాటి 

మాటికి కదలించును. ఇయ్యాది గృ! సి యనువ్యాధి* ఇది శీవల వాత ప్రకోవమునను, 

వాతకఫముల శెండిటి ప్రకళోవ వముచేతను కలుగును. అందు వాశకఫమలమే జనించిన 

న - 
గృధ్రస వాతమున మైకము |గృమ్మను, శరీరము బరువుగ నుండును. ఆరోచకము కల్టును. 
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కరగ బి ఉల్లి ర్తి ఆ 9 వాగ్భటమున=- సక్ట్యు తపం నిగ్భహ్హాతి గృధథ్రసం తాం ప్రచక్షతే (అ, 

వా. ని. అ. ౧౫ శ్లో, గరు అని వెష్పియుండుటం జేసి యీ వ్యాధియందు తొడను 
చె కెత్తుటకు వలనువడనీయక కాలు స్తంభించి యుండు నని యొరుంగునది. 

అర్ర గృభ సీచాత విశేషలశణములు de 

ం అద్య ల అట (వాతజాయాం భవేత్తొ దః దేహస్యావి ప్రవకృ తా, 
జానుకట్య్యూరుసస్టినాం స్ఫురణం సబతా భృశమ్, 

a mp 0p 
'వాతే స్థప్థోద్భవాయా ను నిమి త్తం వహ్నావమార్షవమ్, ణు —0 వ ది 

అస మే అప ఎత ఎ తన్టా/ముఖపవ్ర, నేకళ్చ భక్త ద్వెష_స్టళ్రా వ చు 

మె జెప్పినరీతిగ శెండువిధములైన గృధ్రసీవాతములలో కేవల వాఠవ్రకోవమున 
కల్లిన గ ఎధ,సీ వాళమున శరీరమునంచెల్ల పోటుపుట్టును. శరీరము వక్రమగును- మోకాళ్ల 
యందును, నడుమునందును, తొడలయందును, కీళ్ల యందును ఆఅదరును. స్తంభించి 

యుండును; మరియు నయ్యది వాతకఫములవే గల్లినయెడ జఠరాగ్ని మందగించుళు, 
కనికిపొటు కల్పుళు. నోట జొల్లుకారును. అన్నమువై చేషేషము పుట్టును. 

౨90 విశ్వచీవాతలమణము థి 

అ 0 అరయ లం అగ నరం తులం పృత్యబ్దుళీనాం యాః కణ్ణరా 'బాహుపృష్టతః, 96 

బాహాో్టః కర్షతయకరీ విశ్వచీ చేతి సోచ్య తే, 
చతులలో వెను ప్రక్కనుండి చేతి వ్రేళ్ళ వరకు వ్యావించియుండు కండరముల 

యందలి వాతము (పృకువిత మె వ్యాపించి చెతులను ముడుచుట చాచుట మున్నగు 
వ్యాపారములయందు సామర్థ్యము లేకండ బేసిన నయ్యాది విశ్వచీ యను వాత వ్యాధి 
యని యెరుంగునది. 

వాగ్భటాచార్యుడు: =“ బాహు వేష్టావవారణీ, విశ్వాచీ నామ సా మతా” 
(అ. వాని. అ ౧౫% నో, కర అని చెప్పీయుండుటచే “విశ్వాచి యనియు 
నీచ్యాధి చెప్పబడును. వాస్తములయందలి కండరముల వ్యాపించి పూస్తముల వటుత్వ 
మును చెడగొట్టి వనులచేయుట కసమర్థములుగ చేసినచో విశ్వాచి యనియు కాళ్ల 
యందలి కండరముల వ్యాపించి వనులయం దనమర్థములంగ చేసీనయెడ గృభ్రసీ 
యనియు "భేదము నెరుంగునది. మరియు నీళంటియందును తీవృ మైనబాధ కల్లి 
యున్నచో నయ్యది ఖల్లి యను వాతరోగ మని యెరుంగునది. ఈ విషయమును 
“విశ్వాచీ గ్బ్రసీ చోకా ఖల్లీ తీవృరుజాన్నితా” (అ, హృ. ని. అ. ౧౫ న్లో, 
౫) అనువాశ్యముచే వాగ్భుటాచార్యుడు చెప్పెను, 

* ప్రషీప్త్రము మధుకోశమున గానరాదు, 
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ఖు కోష్టాతీర లత్ణము రతా 
నూ యె 

వాతశ్ ణితజన్నోథః జానుమ ధ్యా మహారుజః, ర్ 
చేయః కోప స ర వ జయః రొట్రుకశిర్షన్తు జ్లేయః ర్రొష్టుకశీక్షవత్, 
వాతము (ప్రకువితమె రృక్తమునజేరి మోకాలంనందు నక్కతలవలె స్థూలమె 

మిక్కిలి బాధతో గూడినవాపు కలుగును. ఇయ్యది నక్క-తలవలె నుండుటంబేసి 
శోమక శీర్ష మని యన్వర్థముగ జెప్పబడన వాతవ్యాధి యని యెరుంగునది. 

తెరి ఖంజ-పంగువాకలక్ణము ర్రిఆ-- 

వాయుః కటా శి తః సక్ష్వ$ మాత్ , ర5్రి $2, సక కణ్ణారా వీ వేద్యదా 

ఖా స్తదా భవేజ్జ న్తుః పబ్దుస్సక్ట్్నో ర్ల గ యోర్వథాత్ , 

వాతము నడుము ప్రదేశమున జే3 పృకుపితమె యొక తొడయందలి కండర 
Ww 

మును స్తంభింప చేయును. అవ్వడు మనుజుడు కాలు లాగవట్రియు౨డుటం జేసీ కుంటి 

నడచును. ఇది ఖంజవాత మనబడుక, ెజేప్పినరీతిగ వాళఠము (ప్రకోపమునొంది 

రెండుతొడలయందును జేరి యందలి కండరములను సమకాలమున _స్తంభింపటేసినచో 
నవ్వుడు మనుజుడు నడువజాలక జరిగిళ్లతో సంచరిం చును. ఇయ్యది పంగువనుచ్యా థి. 

ఇచ్చట కండరములన' లావుగ గుండృములై. యిస్థుల గమ శరీరముపై వ్యాపించి 
యుండు స్నాయువులు. ఈనవిషయమును ను శుతాచార్యుడు. స్నాయు భేదముల వివ 

జ ‘6 బాస అల టు ఏలీ రిం చునపుడు వృ ల్తస్తు కణరాస్ఫర్యా వి్రేయాః కుశ లెరిహా అనువాక్యము చే విశద 

ముగ జెప్పెను. 

-శుం కలాయబఖంజవాతలమణము ధ్రిఆా- 
అ అల అ ప్రక్యామ౯ వేపే యస్తు ఖల్లన్ని వ చ గచ్చతి, 59 

కలాయ తేం వి సనివ లా ఖం 0౦ ద్యాన్లు_కృసన్థి ప్ర బన్గనమ్, 

సంథిబంధము నడలి నడచుట కారంభించునపుడు వణకుచు కుంటుచు నడచి 

నచో ఇయ్యన కలాయఖండ మను వాతవ్యాధి యని చెప్పబడును. దినిని కడాయబఖంజ 

మని వాగ్భటా చార్యులు నుడి వెను. 

అరి వాతకంటక వాతలవ్షణము రితా- 

రుక్చాదే నిషమన్య స్తే శ్ర మాద్యా జాయతే యదా, 60 

వాలేన గుల్ఫమా శిత్య తమాహు ర్వాతకజ్ఞకమ్, 
ఖ్ లు 

మీట్లపల్ల ముగ నుండు ,పృజేశమున పాదము నునిచి నడచుటవేనె నను, శమ లు య గ యా ల ముచేనైనను వాతము ప్రకుపితేమె 'కాలిమడమయందు. జేరి త్మీవృ్వముగ నొప్పిని కల్లిం 
చును. ఇయ్యది వాతేకంటక మను వాత వ్యాధి యని నుడివెదరు. 
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అరి పొౌదదావాలశుణము 9ఆా- 

పాదయోః కురుతే దాహం విత్తానృకృపాతో ఒనిలః, గ్ర] 

వి శేషతశ్చజ్క_)మతః పాదదాహం తమాదిశేత్ , 

వాతము ప్రకుపిశమె పిత్తర్నక్తములంగూడి పాదముల (క్రింది భాగమున (అర 

కాలునందు మంట గల్రించును. ఇయ్యది పాదదాహ మను వాతవ్యాధి యని యెరుం 

గునది. ఈవ్యాధివిశేషము పొదసంఛూరము చేయువారికి సంభవించును. 

ళ్ళి పొదవార్ష వాతము రఆా-- 

హృమేతే చరణౌ యస్య భవేతాం చాపి స్తువ్తకౌ, 62 

పాదహర్షస్ప విజ్రేయః కఫవాత ప్ర కోవత్య, 

కఫఘముతోగూడి వాతము పృకోపించి పాదములయందు వ్యాపించి సూదులతో 

బొడిచినవిధముగను, గజ్జలు గట్టినవిధముగనుండి స్పర్శజ్ఞానము లేక తిమిరిబట్రి "కాలు 

స్వాధీనము లేకున్న యెడ నియ్యది పొదవార్ష మను వాతవ్యాధి యని యెరుంగునది. 

(ఇది చిరకాలము కూర్చొనియుండి లేచునపుడు ప్రాయికముగ కల్లును 

అం ఆఅంసకోఫోావ బాహుక వాతలవణము ధిఆా- 

అంసదేశస్థితో వాయుః నో మయేదంసబగ్ధనమ్, 63 
సిరా ్ వాకుణ్చ్పర్థ తత సో జనరుదవబావాుకమ్స్, 

/థ 
వాతము ప్రకువిశమె భుజళిరస్సులయందు "జే చంకలో నుండు కీలును శోషీంవ 

చేసినచో నంసబంధన మనబడును. భుజసంధియందలి సీరలను ముడుచుకొనునట్టు వేసిన 

యెడ నయ్యది అవబాహుక మనబడును. 

వాగ్భటాభార్యుడు అవచాహుక నును వ్యాధి నొకటినే చెవ్వుచు పెనోక 
d= లా 

మును ప్రకారాంతరముగ నిట్టు పఠింవెను. ..“అంసమూలస్థితో  వాయుస్సిరాస్సం 
4G 

కోచ్య తత గాక బాహు, ప స్పనిశవారు జనయత్యవ బాహుకమ్” భుజమూలమగు 
YJ ద 

చంకకీలునందు వాతము చేరి యచ్చట వ్యాషించుసిరల సంకోచింవ జేసిన యెడ అవ 

బాహుక మని చెప్పబడును. ఈవ్యాధీయఎదు చేతిని శదలనీయక స్తంభింప చయును. అని 

యరము* 
థి 

ఉరి మూక-మిన్మి న-గద్దదవాతలమీణములు థతా- 

అ ఇరా రై సా అన్ఫత్య వాయుస్పక ఫో ధమనీశ్శబ్దజు ఫీానీక, 0:1 

నరాన్కర త్య క్రియశాకా మూకమిన్నినగద్దదా౯, 
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శరీరమునం దూర ఫెాగమున వ్యాపిం చుసీరలలో శబ్దముల వెడలించు సిరల 

యందు కఫముతో సహూడిన వాతము వ్యాపించి మాటల సరళ్లముగ వెడలనీయక వాని 

మార్గము నడగించుటవేత మూగతనమును, ముక్కిడిన్తి గదద (డగ్గుత్తికు స్వరము 
౧ Go లు ౧-౨ 

కలవారిగను జేయును. 

“అరి రూనీవాతలమణము తా 

అథో యా వేదనా యాతి వర్చో మూూత్రాళ యోస్ట్రతా, 65 

భిన్లతీవ గుదోవవ్ల స్థం సా తూనీ నామ నాముతేః, 
వర ఇక మలమూ్రాశయములయందు త్మీవమెనబాధ జనించి క్రిందికి వ్యాపించి 

§ జ అర్ జ ణి గుదస్థానమును స్పిపురువుల గువ్యాస్థలమును ఛదించునట్టు పోటు కల్లిన్చో నయ్యాది 

తూనీభాత మని చెప్పబడును. 

6 వ్రతితూనీవాతలక్ష ణము Tn 

గుదోవస్థోల్డితా యా తు పృతిలోమం వుధావితా, 66 

పై! పస్యాశయం యాల వ్రతితూనీతి హోద్యతే, 

సదోజ స్థలయందు క్ర వ్రమెనబాధ జనించి అయ్యది ప్రతిలోమముగ సంచ 

రించు వాతము పెకి వ్యాపీంచి కాశ యమునకు మూ త్రాశయమునకు చేరి బాధించి 

నచో నయ్యది ప్రతితూనీవాతే మనబడును. (ఆకులోమముగ క్రీ ందికి వ్యాపించు 

నది తూనీచాత మనియు, అటుగాక అనోభాగమున జనించి (పృతిలోమముగ పెకి 

వావీంచునది పృతితూని యనియు సీకంటికిని శేదము నరయునది.) 

ఉపరి ఆధ్లాన ప్ర త్యాధానవాతలక్ ణము 0 

సాటోపమత్య్యు గ్ర రుజం ఆశ్లానముదరం భృశమ్, (7 

అభ్లానమిత్ తేం విదార్టిత్ ఘోరం వాతనిరోధజమ్, 

విము_క్రపార్శ షహృవయం తదివామాళ యోష్ట్రితమ్, 03 

వ,నౌారథానం విజానీయాత్క_ఫవాల కులీ తానిలమ్ ప్రుశ్యాత్యానం సన్యా 
కడుపులోనివాతమును జె ట వెడలనీయక యడ్డ గించినచో కడుపున గుడగుడ 

మక శబ్లము గెల్లి మిక్కిలి తీవ మెన వేదన గల్లి గాలి నిడియుండు తోలుతి త్తివలె 
6 ౧ కల ఆలా ౧ బాం 

నుబ్బియున్నచో _నాధ్లానవాళ మని చెప్పబడును. ఇది మిక్కిలి కూరమెనది. ఇని 

వ క్యాశయమున  గల్లుకు. వాతము కఫముతో గూడి యామాశయమున బేరి మై జెప్పిన 

విధముగ కడుపుబ్బరము కలినచో (ప్ర త్యాధానవాత మనబడును, ఈ వ్యాధియందు 

ఇరు ప్రక్క_లలోను వాదయమునందును బాధ కల్లును 
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అథి అష్టలావాతలమ్ణాము అయా 

నా భేరధస్హాత్సజ్ణాతః సారీ యది వాఒచలః, 69 

అష్టీలావద్దనో గన్సిః ఊర్ల (మాయత ఉన్నతః, 
ఠ  ఘ థి థి 

వాతాష్టలాం విజానీయాత్ బహిర్థార్టావరో ధినీమ్, 0 

ఏతామేవ రుజో వేశాం వాతేవిణ్ఞూ త్ రోధినీమ్, 

పత్నపీలామితి వదేత్ జఠరే తిర్యగుల్టి తామ్, 71 
లత థి 
మారుతే౬విగుకే వసా మూత్రం సమ్యుక్న్రవ_ర్త లే, 

వికారా వివిథాశ్చాత్ర, పృతిలో మే భవ_న్ది చ, 12 

వాతము ప్రకోపించుటచేత కంసాలవాని యినువడాకలి (దాగల్రివ లె కఠినరబును 

ఊన్నతంబునువై పొడవుకల్మగంథి నాఖిక్షి క్రింది భాగమున కల్లును. ఇయ్య ది వాతాష్టీల 

యని చెప్పబడును. ఇయ్యాది వాతమూ త్ర, పురీషములు వెడలు మార్షముల నడ్డుపరచును,. 

వెచెస్పిన | గృంథి కడుపులో నడ్డముగ కల్లి మిక్కిలి తీవ్ర మైనవేదనతో గూడి మల 

మూత, వాతముల తోవ నడ్డగించియున్న చో ప్రత్యష్టల యని చెవుబడును, 

ఈ వ్యాధియందును వాతము వికృతి చెందక అనులోమముగ సుచరించునపుడు మలమూ 

తాదులు నరళముగ వెడలును. అటుగాక విలోమముగ సంచనించుతరి మలమూతా 
WU WU 

దులు ఛారాళముగ వెడలక యడ్డగింప బడును. 

“ర కంపవాత-ఖలిషవాశలతణములు ఈ 

జ జో జ 0 స ర్వాద్దకమ్బశ్శిరసో వాయు న్వేవథుసంట్ఞి ర 

ఖల్వితు పాదజళ్హోరుకరమకాలావక్ టనీ, 1 

వాతము ప్రకోపించి శరీరమునందలి సర్వావయసములను శిరస్సును గడగడ 

పణకించినచో నయ్యది కంపవాతే మని చెప్పబడును. మరియు పాదములయందును 

పిక్క_లయందును తోొడలయందును మణికట్టునందును వ్యాపించిన సిరలను బంధించి 

పనులయందు సామర్థ్యము లేక యుండునట్లు చేసిగనయెడ ఖల్వీవాల మని చెప్పబడును. 
థి య 

అరి అను క్త వాత వ్యాధినిర్ణ యము అతా 

సాననామానురూవె శ్చ లిక శే పాని్షనిర్ది జీత్, 
ఢా వ్ ల ది 

సర్వేమ్వేలేషు సంసర్టం పిత్రా స్టరుపలతయేత్ , 74 
౧ 0 Qe 
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వాతవ్యాధిజనిం చు స్థాన భేదములను నామ భేదములనుబట్టి వానివాని లత్ణ 

ములచేత నాయావ్యాధిని నిర్ణయించునది. (కడుపులో వాతనంబంధ మగు బాధ 

జనించినచో కుక్షీశూల మనియు ఇరుప్రక్కలలో బాధకల్లినపుడు పార్శ ్వశూల 

యనియు నీరీతి నిర్ణయింపవలె నని భావము) మరియు వాతవ్యాధు లన్ని టియందును 

కఫపి_క్రముల సంబంధముకల్లినప్వడు వానిలమీణములబట్టి సంసర్హము చెరుంగునది. 

ఆరి వాతవ్యాధి సాధ్యా౭సాధ్యనిర్థ యము గ్రిఆా- 

పాను స్తమ్మార్టి తా వెవవవాభూతాఒవతానకాః, 
ర ది 

కాలేన మహా తాథ్యానాం యత్నాత్చిధ్యన్త్ వానవా, ఛీ 

నరాన్నలవత శే గతా౯ సాధయేన్నిరువద్ర వాళ, 

యై జెప్పిన వాతవ్యాధులలో వాను స్తంభవాతంబును, అర్డి తవాతంబును, ఆకేవక 

వాతంబును, పకూఘాతంబును, ఆవతానకంబుళు ఈ వ్యాధులు మిక్కిలి ధనవంతులైన 

వారు చాలకాలమువరకు ధనవ్యయమునకు విసువుచెందక మిక్కిలి పూనికతో తగిన 
చికిత్స శేసికొనినచో నొకవేళ నివరించును ఒకసమయమున నివ ర్తింపదు. కావున 

వె ద్యుడు రోగియొక్క_ శరీరమును చక్కగ గమనించి యువద,వములం లేకున్నచో 

నట్టిరో?కి చికిళ్స చయ | బృయత్నించవ లెను, 

-0 వాత వ్యాధ్యువద,వములు 3a 

విసర్పదాహరుక్సజ్ణమూ ర్య్భారుచ్యగ్ని మార్ష వై: 16 

కీణమాంసబలం వాతా; ఘ్ను ని వతువథాచయః, 

నూనం సు_ప్తతేషచం భగ్నం కొమ్బాథ్మాననివీడిశతమ్, 

రుజార్చిము నం చ నరం వాతవ్యాాధి ర్వినాశయేత్ , ui 

విసర్పము (పౌకుచుండువాప్రు తీవృమైన మంట, నొప్పి, మలమూత్ర 

బంధము, మూర్చ, అరోచకము, ఆగ్నిమాంద్యము అను సీయుపద్రవములచేత 

శరీరమునందలి బలమును మాంసమును డీణించినచో వె చెప్పబడిన వతవధము 

మున్నగు వాతే వ్యాధులు రోగిని తవ్చక చంపును. మరియు శరీరమునం దంతట 

వాపు, చర మున స్పర్శము చెరుంగజాలకుండట, విరుగుట్క వణకు కడుపుబ్బరము, 

తీ న్రమైననొప్పి, మంట అను సీయుళృద వములశే వీడి ంచబడిననో వాత వ్యాధి రోగిని 

చంపును 

మా ధవ 16 
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అవ్వాహతగ తిర్యస్న స్థానస్థః వకృతిస్ధత,, వ్ర dd థి “థి ఆఅ ఫి _ 
వాయుస్సా్యాతోఒధికం జీవేదీషతరో గస్సమాశ్శతమ్, 18 

వాకము తనకు నియళమగుస్థైనమునస వృద్ధిక యములం లేక సమస్థితినుండి, 

శరీరమునం బెల్ల నిరాటంకముగ వ్యాపించుచు వికృతి చెందకుండు చెడ రోగములు 

"లేక నూరువత్సరములకన్న నధికముగ జీవించును 

“సమాష్ట్రష్టిర్చి ఘ్నూమనుజకరిణాం వళి చ నిశా అను ప్రమాణవచనము 

చేళ మనుజులకును వీనుంగులకును నూటయిరువది సంవత్సరములును వదుదినములును 

వఠమూయుష్యు మని. తెలియుచున్నది. కావున, వాతము చె జెప్పిన స్థీతి నుండునెడ 

వరమాయుష్యమునకుపై నధికముగణగాడ జీవించు నని భాొవము, 

బ్రతి శ్రీనాధవకరవిరచి తే మాథవనిదానే 

వాతవ్యాధినిడానం సమా ప్పమ్, 



శోషాశీర్ణ వాతమునందు “వాతకోణిశజ 

శోధ” అని వెప్పియుండుటం బేసి వాతవ్యాధి నిదానానంశరము వాతవ్యాథి వెశేష 

మగు వాతరక్తనిదానము చెప్పబడును = 

వాతవ్యాధుల నిదానమును చెవ్వచు 

తెరి 'నాత్రర_క్షము జసించుటకు కారణములు ధిక 

లవణాముకటుమారన్నీ గోహాజీర్ల భోజనే =, 

క్లిన్న శు ప్కామ్చుజానూపవమాంనపిణ్యాకమూల కై ] 

కులుత్భ్ణ మా షనిప్పావశా కాదిపల లేయుభిఃి, ఎ 

దథార్థరనాలసావీరశు క్త కతక క్రసురాసవై కి 2 

విరుద్ధాద్ధ్యశ న క్రొ ధదివాస్వష్న ప్ర వజాగ రె; రెస్ 

ప్రా యశ్స్సుకుమా రాణాం మిథ్య్యాహో పహోరవిహారిణా మె, 

స్థూలానాం సుఖనాం చాపి కువ్య లే వాతశోణితమ్. ప్ 

ఉవ్వు, పులుపు, చేదు, కారము అను నీ రనములు కలవదార్థముల భుజించిన; 

స్నీగ్గ పదార్థముల నై నను; గుణపీర్యముల చే నుష్త్రములగు వదార్థములనై నను, అజీర్ణ మును 

కల్పించు వదార్థములనై నను వెేశేషముగ భుజించినను; కలి 9 నట్టియు, ఎండినట్రియు, 

మత్స్యములు "మున్నగు జలజంతువుల మాంనముచె ను, జల్యప్రాంతే మున నంచరించు 

చక్ర వాకములు నీరుకోడి మున్నగు జంతువుల మాఎవమునై నకు; గానుగపిండి్రి ముల్లంగి? 

ఉలవలు, మినుములవవ్వు, ఆనుములు, ఆకుగూరలు, సాధారణమగు మాంసము, చెరకు 

రనము అను నీ వదార్థములనైనను, వెేశేషమునగ భుజించినను; పెరుగు, గంజి, సౌవీరం 

బకు గంజి, శుక్తము, మజ్లిగు సారాయి, మద్యము అను నీ దవద వ్యముల బశేషముగ 
లాం జ wre) 

చేవించినను;  వరస్సర విరుద్ధమఃలగు శీరముత్స్యాదుల నొకటిగడేర్చి భుజించినను; 

భుజింపబడిన యావోరము జీర్ణ ము గాకము౦దు మరల భుజించినను, అధికముగ కోవవడి 

నను, వగలు నిదురిం చినను, రాత్రి నిదుర మేల్కాంచినశు వాతర్కృవ్యాధి జనించును. 

మిక్కిలి నుకమారముగ నుండుచారికిని కరుచు. నషగ్యములగు నాహారవిహారముల 

జేయు బారీకిని, మేదోవృద్ధి చేత శరీరము స్థూలముగ నుండువారికిని, పుట్టిన నాటనుండి 

కప్ప మెరుంగక సుఖము యనుభవించువారికిని ఈవ్యాధి తరుచుగ జనించుశు, 



944 మాధవనిదానే 

(“యశ్వ నింబం పరశునా యే నం మధుసర్పిషాా యై ఏనం గన్గమాల్యా 

జ్య లే అరధ కీ ఇ అవి 

చె గ్రస్పర్వత, కటు"రేవ స,” ఇది మున్నగుచోట్ల కటుశబ్దమునకు చేదు ఆను నర్గమున 

ప్రయోగముండుటం జేసి పృకృతమున 'కటుకారి అనుచోట కటు శబ్దమునకు చేదు 

ఆను సర్థము చేయుట సమంజసము.) 

4 వాతర క్తసంప్రాప్ ధుతా- 

వ్య జ జా! హ_స్ప్యశ్ష వై )రచృతశ్చాళ్న తశ్చ 

విదాహ్యన్నం సవిదాహోశ నస్వ 

కృత్స్నం ర_క్షం విదహత్యాళు తచ్చ 

దుషం సుతం పాదయూోశ్చీయలే తు, 
టట ఓ 

తత్పంవృ కం వాయునా దూషి తేన 
వి 

తత్చాాబల్యాదుచ్వ లే వాతర_కృమ్, 4 

ఏనుగులు గుజ్జములు ఒంటెలు మున్నగు వాన్నివై నెక్కి సవారి జేసీనను, విదావా 

మును కల్లించు మదము నుర మున్నగు నన్న పానముల విశేషముగ నుపయోగించినను 

శరీరమునందలి రక్షమంతయు తపింవబడి మిక్కిలి వృద్ధినొందును. కిదవ వాతమును 

వృద్ధినొందించు నాహారవివారములచేత వాతము వృద్ధినంది వెజెప్పిన విధముగ దుష్ట 

మెన రక్తమును శరిచి చానితోగూడి యిట్టిర్తమును పాదములయందు (స్తవింప 

జేయును. అయ్యది గడ్డకట్టి యుండును. అట్టిరక్షమును స్త వింప చేయుటకు కారణ మె 
డట రై ౨ ల యెలా 

ప్రబలముగ నుండుటం బేసి వాతర్నక్త మని చెప్పబడును. 

ఈ వాతర క్ష సంప్హా ప్తీ వాగ్భుటమున నింఠకన్న విశదముగ నిట్లు వెవ్పబడి 

. నది=“విదావ్యాన్నం విరుద్ధంచ త త్తాచ్చాసృక్సదూమణమ్, భజతాం విధిహీనం 

చ స్వప్నజాగరమెథునక్, ప్రాయేణ సుకుమారాణాం అచజ్క_)మణశీలి నామ్; 

అభిఘాతాదశుద్ధేశ్చు నృణామసృృజి దూషిలే. వాళ లై కృీతలై ర్వాయుర్వ ద్ధి 

ప్రద్ధ్ విమార్షగ$, తాదృశేనాఒనృజా రుద్ధః హ్హా క్షదేవ ప్రదూవయేత్ = ఆభ్య 

రోగంఖుడం వాతబలాసం వాళతకోణిశమ్, శదాహుర్నానుభి స్తచ్చ ఫూర్వం పాదా 

ప్రథావతి, వశేమాద్ద్యానయాగాచై 9 ప్రలమ్బా” (అవా. ని. అ ౧౬. న్లో. 

౧-౪) మద్యము. పుల్లనిమజ్జిగ పెరుగు జలచర మాంసము ఉలవలు మున్నగు 

విదావాకరంబులైన పదార్థముల విశేషముగ  సేవించినను, పరస్పర విరుద్ధములగు 

అనూపమాంస మతా గదులను శ్నీరము నున్నగు వానిని ఒకటిగ చేర్చి భుజించినను, 

శాసమునకు విరుదముగ నిదను జాగరనును సంగమమును జేసీనను, సుకు 
ణు థి wy) 
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మారులె నడువక యొకచోటే కూరొనియంండినను, శస్త్రాదులచే నఖిఘాతము 
కల్లినను, శోధనచికిత్సచే శరీరమునందలి మలమును చెట "పెడలింపకన్న ను, ఇట్టి 
కారణములచే మనుజుల శరీరమునందలి రక్తము చెడును. పీదవ వాతమును వృద్ధి 

నొందించు చేదు మున్నగు రసములను శీతపదార్థములను సేవించుటచే వాతము 
మిక్కలి వృద్ధినంది పృకుపిత మె యున్థాదమునొంది సంచరించుతరి వె జెప్పిన 

a 

(ప్రకారము దుష్ట్రమెన ర_క్టముచే నడ్డగింపబడును; పదవ తనకు సమీపించిన రక్ష 
మును తొలుత  చెరచి పిమ్మట మాంసాదుల వెరచి రక్తమును తొలుత "పాదముల 

యందు వ్యాపింవ జేయును. అయ్యది వాహనముల పె నెక్కి సవారి చేయుటవలన 

పాదములు వ్రేలాడ వేయుటచే చాల వృద్ధి నందును. ఈరోగము ఆఢ్య వాతము ఖుడ 
వాతము, వాతబలాసము, వాతర క్షము నను నామ ఛేదముల'ే | వ్యవహరింవబడును అని 
యర్థము. ఈ విషయమునే చరకాణారు ర్యుడును “వాయు! ప్రవృద్ధో సృృబ్ధెన ర్తేనా 
వారెతః పథి, తుద్ధస్సన్లూవషయే ద క కం కేల్ జైయం వాతనోణితక్సు ఖుడం వాత బలా 

సాఖ్యం ఆఢ్య వాతం చ నామభికి” (చరక, స. అ ౨౯. న్లో, ౧౦.౧౧) అను వాక్య 
ముచే సూచింవె. శి 

96 నాతర క ఫూర్వరూవము d= 

న్వేదోఒత్యర్థం న వా కార్ల రధం స్ప ర్మా౭౬జ డ్జత్వం శ లేఒతిరుక్, 

సన్టిశో శ్ర థిల్యమాలస్యం సదనం పీడకోడ్దమః, ర్ 

జోనుజట్టోరుకట్యంసహ_స్త స్పహాదాజ్హసన్లిష, 

నిన్నోదస్సు రణం ఛేదో గురుత్వం సు్స్ "రేవ చ, 6 

కణ్ణురాస్పస్థిషు రుగ్భూ త్వా భూత్యా నశ్యతి చా౭సకృత్ , 

వెవర్ర నిం మణజ్రలోత్ప తిః వా తొసృకక్ప్చూర్వులక్ష్షణమ్, 7 a_ ౯0 Cs టి 

వాతర_క్షవ్యాధి జనించుటకుముందు. శరీరమున చెనుట యధికముని బట్టుళు. 
"లేక చెమట బొత్తున పట్టక యుండును. శరీరమెల్ల నల్లవడును. శరీరమును తాకినచో 
స్పర్శమును చెలిసికొన జాలకుండును. చెబ్బతగిలినచో నధికముగ నొప్పికల్లును. కీళ్ల 
సడలిన ట్లుండును. వనులు చేయుటయం దుత్సాహము లేకుండును. శరీరము కృళించును. 

శరీరమువెని సన్నని బొబ్బలు లేచును. మోకాళ్లు చిరతొడలు (పిక్కలు) పెందొడలు 
నడుము మూపులు పాస్తములు పాదములు అను నవయవముల కీళ్లయందు సూదులతో 
బొడిచినట్టు పోటుకల్చును. శరీరము అదరుశు. పగులుశు. బరువుగ నుండును. స్పర్శము 
తెలియకుండును. దురదపుట్టును. కీళ్ల యం బెల్ల పలుమారు నొప్పి కల్లి తనంతటనే శాంతి 
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నొందును. శరీరమున స్వాభావికవర్ణము మారును. పొడలు పుట్టును, ఇవియన్నియు 
వొతేరక్త వ్యాధికి ఫూర్వరూవములై జనించును. 

అరి నాతాధిక వాత రక్ష లవీణము ఏఖయా- 

వాతాధేేఒధికం తత శ్రే శూలస్ఫురణభ ప్లానమ్, 

నోథస్య రమ్యం కృష్ణత్వం శ్యావతా వృద్ధిహానయః, న్ 
మన్యు లిసస్థినాం సజ్కో_చో౭జ్ఞగ పశోతిక్క్, 
ఏర పాను రయో స సమ చేసథును ప్ర పయ: క 9g 

తము రక్తముతో జేరి వాతర్నక్తమును. కల్షించు నని వెని చెప్పబడినది; ఆ 
₹ంటిలో చాత మధికముగ నున్నపుడు ఎడలేని నొప్పి, అదరుట, కొరడాతో కొట్టినట్లు 
ఉండుండి నొచ్చుట ఇవి యధికములుగ నుండును. మిక్కిలి రూతు మె గరగరలాడు-చు 

నల్లనిరవ్నగె నను, "లేళ్ల శ్యామలవర్ష రబెనను కట్టిన వాపుపుటి అయ్యాది తనంతటనే వృద్ధి 

నందుచు కగ్గుచునుండును. ధమనులను, చేళ్లకీన్లప ముడు చుకొనును. ఆవయవము 

లన్ని యు సడ్చివట్టిన ట్ల ట్లుండును. నొప్పి యధికముగ నుండును. చల్లని యువచారాదుల 

యందు ద్వేషము కల్డును. అట్టి శీతోవచారములకు చేసినచో శరీరమునకు సుఖము లేక 
'ప్రతికూలముగ నుందుళు. శరీరము స్తంఖించియుండును.. లేక వణకును, శరీరమున 
స్పర్శజ్ఞానము బొత్తుగ చెడుశు. 

అథి రకాధిక చాకర క్ష లమీణము గ్రిత్రా- 

ర శ్రే శోథోఒతిర కోదః తామృశ్చిమిచిమాయతే, 
న్ని గ్ధరూమైళ్ళమం నైతి అజ్జూ శ్రే దసమన్వతః, 10 

రక్తం బధికమైన వాళర క్ర్షమునందు వాపు అధికముగనుండి మిక్కలి నొప్పి గల్లి 

సూదులతో బొడిచిన విధముగ పోటుపుటి ఎకె -చిమచిము యనున ట్టుండును, స్నిగ్ధంబు 

లును రూశీంబులు నగు చిశిళ్సలవేత శాంతినొందక దురవయు చెమయు కల్లియుండును, 

అర పీల్తెధిక వాకర క్ష లత్ణము రిఆా- 

పిత వీచావాస్స మహః న్వేదో మూ ర్భానమువ _స్త్ర్రవా, 

స్పర్శాసహత్వం రుగ్రాగః నోథః పాకే ఛృగో వృతా, 11 

ళం 

వారత్కక్రమునందు వీత్త మధికముగ నుండునెడ మంట అధికముగ నుండును. 
మైకము గ్రుమ్యును. శామట వట్టును. మూర్చ పచ్చును. తిక్కుయె త్తిన ట్రుండును. 
దప్పి యధికమగును. శరీరమును తాశినచో నోరువలేకుండును. వాపు ఎలినిరంగు 
క్షల్షియుండును. అచ్చకచ్చట పుండగును. శరీరము పైని వేడి యధికముగ నుండును" 
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కసే చైంమిళ్యేగురుతా ను సిన్ని గర్వ రతా ఇ 1 
స “An rk a a ॥ 

కణ్ణూర్మ బై రు ద్వన్ష ఏం సర్వలజ్జ చ సజ్క రా 19 

కఫం బధికముగ నుండు చాళర_క్టమున శరీరముపై తడిబట్ట గప్పినట్లు మొద్దు 
— ౬... 6ం యం (శ 

చారియుండును. శరీరము బరువుగ నుండును. చర్చముషపె స్పర్శము చెలియదుః 

స్నిసమె చల్లగ నుండును. దురద కలును*. కొంచెముగ నొప్నియుండును, .తి దోవ 
యు షా య గా స Uy 

ములలో శంజేసిదోపము అధికముగ నుండు వాతర_క్షవ్యాధియందు చాతేపీ త్తేకఫ 

ములకో "పెజెప్పినలక్షణ ములు మి శృములుగ నుండును. త్రిదోషసంకరమున జనించిన 

వాతర _క్షమున త్రై దోవషములకు చేరువేర జెప్పిన లతణములన్నియు కల్టును. 

అర వాతర_క్టగమన భేదములు రికా 

పాద యోరూలమాసాయ కదాచిడ్డ సయోరపి, 
- థి జ థాని 

జర మా అల జో త్మ x 

ఆఖోర్విపుమివ (క్రుద్ధం తద్ది ముపసర్చ 13 

సెశెవ్పబడిన వాతరక్షవ్యాధి యుకవ్వుడు పొదమూలమునందును మరి 

యుకప్వుడు వా స్తములమూలమునందును స్థిరముగ కొంతకాల మణగియుండి, కాలాంత 

రమున ఎలుక విషము శరీరమున డాగియుండి సమయమున వ్యాపించువిధముగ శరీర 

మునంచెల్ల నానాట వ్యాపించును. 

చరకాచార్యుడు ద్ద వ్యాధిని శండువిధములుగ నిట్లు విభజించెను. 'డఊ తాన 

మపి గమ్మిరం ద్వివిధం వాతశోణితమ్, త్వజాంసా యము త్మౌనం గమ్మిరన్త ఏన్త 

రాశ్రయమ్” (చరక. చి. అ. ౨౯. కో, ౧౯) చాతర క్షము ఉత్తాన మనియు గంభీర 
లం 

మనియు శెండు తెరంగులు. అందు చర్మ్శ్మమాంసముల నా శ్మయిం చినది యు తానము, 

మేదస్సును అస్థిముజ్జల నాశ్శయించి జనించినది గంఖీరము. 

పెచెప్పబడిన శెండువిధము'లైన వాతర్కక్తములకు వెేశేషలత్షణములను వాగృటా 

చార్యు డిట్లు చెప్పెను కజ్ఞ్వాదినంయుతోత్రాశే త్వక్య మృశ్యావ లోహితా, 

సాయామా ఛృశదావోషా ; గమ్మానేఒధికపూర్వరుక్ ; శ్వ్వయథుర్ల )థితః పాకీ 

వాయుస్సన్థ గస్థిమజ్జిసు, ఛిన్సన్నివ చరత్య నర్వ, క్రీకుర్వంశ్చ చేగవాకొ కరోతి ఖజ్జుం 
ల య 09 ల్ 
పజ్బం వా శరీలే సర్వశళ్చరక * (అ. వా* ని. అ. ౧౬ క్ల, ౯. ౧౧) చర్మ 

మాంసముల న్నాశ్ళయించి జనించిన (డాత్తాను వాతరక్షమునందు చర్మము దురద 

"మొదలగు బాధలు కల్లి తామ వర్థ్యంబె నను, శ్యామవర్శందై నను, లేక రక్షవర్శం'బై నను 

కల్షియుండును, అధిక మైనమంటయు నివ్వరగిలినవిధముగ కావంబును గల్లి యోడువబడి 
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నట్టుండును. గంభీరవా తేర క్షమునందు వాతము. |సంధులయందును, అన్టులయందును 

మజ్జ(మూలగ)యందును ప్రకోపించి సంచరించుచు మిక్కిలి తీ వ మెననొప్పిని, ఘనీభ 

వించిన వాపును కల్లించును. శరీరమునం డెల్ల పుండగును. అట్టి వాతము వె బెప్పినస్టాన 

ముల లోభాగమున ేదించువిధముగ సుచరించుచు మిక్కిలి వేగముతో గూడి యంత 

టను వ్యాపించి అవయవముల వ్యకృములుగ జేయును. అవయవములన ళిథిలముగ చేయును, 

ఒక కాలిని కుంటీగనైనళు లేక శండుకాళ్లును స్వాధీనములేని మొండివానిగనై నను 

రోగిని చేయును. నుశుతుడు మాల్కేము “ద్వివిధం వాత శో ణితముతానమవగాథం 

చేక్యేశేభావ నే ; శత్తున సమ్యక్. కుష్టవదుత్తానమ్మూత్వా కాలా న్లరేణావగాఢీధఛవతి, 

తస్తాన్నద్వివిధమ్” (ను. చి. అ. వ్ వా 1) అనగా వాతర క్ష ముత్తాన మనియు నప 

గాఢ మనియు నిరుతెగలుగా నుండు నని కొంద ఆందురు ; అది సరికాదు. కుస్ట్రము 

వలెనే మొదట నుత్తానమునుండి పీిమట కాలాంతరమున నవ గాఢమగును. కావున 

నీవ్యాథి '3ెండువిధములుకాదు ఆని స్పష్టముగా జెప్పెను. అయిలే చరకాదులు చెప్పిన 

చె రవిధ్యమాయా అవస్థలనుబట్టి వాతరక్రస్థానలతణములు స్పష్ట్రవజచినది గా సమన్వ 

యింవవచ్చును* లేకపోయిన చో న్నుశ్కుకమునందు చెప్పిన ఏకీయమత ము జెప్పిన 

చరకవచనము ఖండిశమగు నని యెజుంగనగునుః 

అతిధి వాతరక్షాసాధ్యలతు ణము తా 

ఆజానుస్ఫుటితం యచ్చ పృభిన్నం వ్శస్సుతం చ యత్, 

ఉపదవైళ్చ్ యజ్జుష్టం ప్రాణమాంసతయాదిభిః, 14 

వాతర_క్షమసాధ్యం స్యాత్. యాప్యం సంవత్సరో త్ధితమ్, 

"మోకాలిపరకు వ్యావించినడియు, పగిలినదియు, వగిలి సీరుగారచున్నదియు, 

(దృవముల గూడినదియు, శరీరమునందలి బలమాంనములు శ్నీణించి 

నదియు నగు వాతరక్తము ఆసాధ్యమగును. అట్టి యసాధ్యలమీణములం "లేక సంవత్సర 

కాలమునకు “పెబడిన వాతర్నక్తము యాప్యము (పాణాంళముగాక వ్యాధి యుత్కట 

కి ందచెప్పబడు నుప 
WU 

ముగాకుండునట్లు చికిత్స చేయదగినద్రిగ నగును. సంవత్సరకాలమునకు లోబడి మె జెప్పిన 

యసాభ్య చిహ్నములు లేనిచో ప్రయత్నముచే సాధింపదగి యుండు నని భావము. 

అధి ఉవద,వముల౫ వాతరక్తాసాధ్యత్వము ఉితా- 

అస్వప్నా రో చక శ్వాసమాంసకోథశిరో గ్రహోః, 15 

మరార్భాతిమదరు_క్ట ఫప్లైాజ్యర మోహ ప్ర వేప కాఃి, 
Vo వ్ 

పాక్కా- పొజ్టుల్యవీసర్పపాకత్ దభ్రమక్థమాః, 16 



వాతర కృనిదానమ్ 949 

అంగులీవ క క్ర శాస్ఫోటదాహమర్మగ, గహార్చుదాః, 

ఏతైరుపద్రవై ర్వర్జ్యం మోశే పూనె కేన వావీ యత్ , 17 

అకృత్యోన్నవద్రవం యాప్యం, సాధ్యం స్యాన్నిరపడ వు, 

వఏకదోహోనుగం నాధ్యం నవం, యాప్యం ద్వి దోషజమ్, 

త్రిదోపజమసాధ్యం స్యాత్ యస్య చ స్ఫ్యురుపద్రవాః, 18 

నిదురవట్టకుండుట్క అరుచి; శ్వాసము, శరీరమునందలి యాచవ్యాధి వ్యాపం 

చినచోట మాంసము కుల్లియుండుట, కల లాగివట్టినట్లుండుటు, మూర, అధికముగ 

తిక్క_రయె త్తినట్టుండుట అధికమైన నొప్పి, తీవ్రమైన దప్పి; జ్వరము; మైకము, 

వణక్కు ఎక్కిళ్లు, కుంటిశనము), విసర్పము, పుండగుటు నసూదులబొడిచినవిధముగ 

పోటు, చక్యమ్వువెనుండు వానివత నెడలు తిరుగుట, బడలిక, చేట్లముడి చికొని 

పోవుట) లేక వంకరటింకరయగుట్క వగులుట, మంటు మర్మ స్థలములయందు పట్టి 

నట్టుబాధ, అర్బుదం బశు (వృణము అనునివి యన్నియు నాతర క్షవ్యాధథియందు 

జనించు. నుషృదృవములు. ఈయుషదృవములన్నింటి చేశా నన్కు లేక ఒకమోవా 

మ్మాత్సేముచేనై నను కూడియున్న _చాతర క్షవ్యాథి యసాధ్యంబగును, చె జెప్పిన 

యుద ద్ర వములన్ని యు లేక కొన్నియుషద్ర వములు మ్యాక్కము కల్లినది యాప్య 

మగును, ఉవ షదృ వములలో నొకటైెనను "లేకున్న నయ్యదియు, వాతాొదిదోషములలో 

నొక్క_దోషముతో మా శ్ర ము కూడి నవీనముగ జనించినదియు సాధింవందగియుండును. 

శండువోషముల సంసర్హేమున గల్లినది యాప్య మగును, త్రిదోవసంకరమున గల్లి 

నదియు, ఒక్క దోషసంబంధముండినను ఉపద దృవములన్నింటితో ? గూడినదియు నసాధ్యం 

ల్ 

బగును, 

వతి శ్రీమాధవకరవిరచి లే మాధవనిదానే 

వాతీర_కృనిదానం సమా _ప్తమ్, 



అల ఊరు స్తమృని 'దానమ్ 

ఊరు స్తంభవాతము వాత వ్యాధులలో నంతర్భ్యూత మైనది కావున వాతరక్త 

నిదానమును జెప్పినవీదప నూరు స్తంభనిదానమును 'జెప్పుట:--- 

ర డోరు స్తంభకారణము, సంపా ఫీ వ త 

శీతోప ద ద్రువసంశుష్కగురున్ని గ్ధెర్ని కే హవి; తైః 

జీర్తాబీన్తై తథా౭. ౬ యాససండో భస్వప్న జాగ రెః, ] 

*సశ్లేవ్వమేదః పవనః సామమత్యర్థసజ్చొతమి, 

అభిభూయేతరం దోషం ఊరూ చేత్చ్రతివద్య తే, ల 

సక్ట్యస్థిని పృవూశార్థి_్ల నః శప్వణా స్తీమి తేన చ 

తదా స్థ (స్క) భాతి, కేనోతా _స్తట్టె" నీతావచేతనా. 8 

పరకీయావివ గురూ స్యా తామతిభృళ వ్య థా, 

ఛ్యానాజ్ఞమర్దన మిత్యతద్దాచ్చర్ద్యరుచిజ్వ రై ర 8, 4 

సంయుక్త పాదసదనకృచ్సద్ధరణసు ప్రి విఫికి 

తమరు _స్పమ్మమిత్య్యారూః రడ వాతమథాఒవనే. ర్ 

పరస్పరవిరుద్ధ గుణములు ఫీత్రోస్ణ నృపదా ర్థములను; అర్హ్రశుష్కప దార్థములను, 

గురులభుపదార్గములను, స్నిగ్థరూ కపదార్థములను నొకటిగగూర్చి మిక్కు_టముగ 

నువయోగిం చినను, నుజింపబడినయాహారమా కొంచెము జీర్ణ మె కొంచెము జీర్ణము 

కాకుండునమయమున మరల భుజించినను శరీరమున కాయానమును గల్పించు 

వనులచేసినను, మనస్సుకు నిల్బ్క_డశేక కీోభముకల్లినను రాత్రి వేశలయందు. నిదుర 
మేల్మాంచియున్నను, పవటివేళ నిదురించిననుు ఇట్టి కారణములవేత కఫము 

తోడను మేదస్సుతోడను సూడినవాళము మిక్కితి ప్రకోపమునొంది, అమరస 

ముతోఫాడి మిక్కిలి వృద్ధినొందియున్న పీళ్రమును జేరచి తొడలయందు బేరి, 

తొడలలో నుండు ఎముకలలోని రంధ్రములను క కఫమువేతను మేదన్సు చేతను నిండించి 

స్తంఖింపజేయును. అట్టితొడలు చల్ల బడి ప్రాణము లేనిచానింబో లె స్పర్శమును 

కొంచెమెన చెరుంగక్క మరియొకని యవయవములబోలె శనకు మోచుటకును 

మిక్కిలి కష్టముగను భొరముగను మిక్కిలి నొప్పి మున్నగుబాధతో గూడి 

యుండును. మరియు చింత, ఒడలినొవ్వులు, తడిగుడ్డ గప్పినవిధముగ శరీరము 

* సశేష మేదాశ్చాసౌపవనశేలిసమాసక. ఇది సమ_స్తమదము. 



ఊోరు స్తమృనిదడానమ్ లలి] 

జడముగనుండుటను “మెకము, వాంతి, అరోచకము, జ్వరము కఈలతణములతోగూడి 

పాదములు కృశత నొందును. కాసు స్పర్శము ఇరుంగ జాలకుండును. కాట్లు పెశెళత్త 

వలె నన్న మిక్కి_లి కష్టముచే ఇ త్తవలసియుండును. ఇట్టి అతణముగలది యూరు స్తంభ 

వాత మని చెప్పబడును. దీనిచే ఆఢ్యవాత మనియు కొందరు తంత్ర, కౌరులు వచించె 

దరు. ఈవ్యాధియందు వాతము ప,థానముగ నుండును 
(ల 

మరియు:-”ఊరూ శ్లేహా స మేదస్కో వాళపిర్రే౭ భిభూయతు” అని చరక 

మున నున్నది కావున కఫము ేదన్సుతోగూడి వాకపి త్తృముల తిరస్కరించి యూరువుల 

జం యూరు స్తంభమును గల్లించు నని తెలినెడిని. వీరిమతమున కఫ ద్రథానముగ 

నుండు నని భొౌనము. ఇయ్యది దేశ కాలానునరణముగ నొకనమయమున కఫ, ధానము 

గను ఒకసమయమున వాళప్ర ధాననుగను కలుగు నని యుడైశించి యార్ష మతేమున 

వరన్పర భేదముగ నినేశింపబడినది, 

ఇచ్చట సీవిషయము నెరుంగునది:- ఈ వ్యాధిని ప్రకృత గృంథ కారుడు డోరు 

స్పంభ మనియు, మతాంతరమున నాథ్యవాత మనియు నామ భేదములచే జెప్పెను. 
(0 అధ మం ఎడ న్ ద జ 

వాగ్భటాచార్యులును శీతోప్ల ద్ర,వసంశుష్కు ese తమూరు_స్త్వమృ మిత్యాహుః 

అఢ్యవాతమథావశే” (అ. వా. ని. ఆ. ౧౫. క్లో, ర౭, ౫౧) అనుగ్యంథమువే 
జా ఆ బి . జో Fd ఇ చైెయానుపూర్విచే పకించిరి. ప్రకృత, గృంశము సంగ హోత్మకముగాన వాగ్భుటాను 

పూర్వినే సంగృహించి నట్టున్నది. వీ రిరువురును ఊరు స్తృభమునకు ఆఢ్యచాత మను 

నామాంతరమును మతాంతరముగ ననువదిం చిరి. 

చరకమున;:-“ న _స్తమృయేల్ స్థర్య త్యాభ్యాం డోరు ? _స్తమృ స్త స్తతస్తు సం 

(చరక, చి. అ. ౨౭. శ్లో. ౧౯) అని చెప్పిరి. కాని యాథ్యవాత మను నామాంతర 

మును చెప్పి యుండ లేదు. వాతీరక్తమును చెప్పునపుడు -- “ఖబుడం వాతబలాసాఖ్యం 

అఢ్యవాతం చ నావమఖి” (చరక. చి, ఆ. ౨౯. శ్లో ౧౧) ఆని చరకులు వాతరక్తము 

నకు ఆఢ్యవాతమును నామాంతరమును మతాంతరమున చేప్పిరి. 

వాగ్ఫటులు వాతర_క్షమును అథ్యరోగ మనియు, ఊరు _స్త్వమృమును ఆఢ్య వాత 

మనియు నామాంతరములచే శేప్పిరి. ఈమూడు మతములయందుశు నామమాత్ర, 

వ్యత్యాసము గానవచ్చినను లక్షణ భేదము కానరాదు. కావున నిరోధము లేదు, 

అం డోరు స్తంభ్యపాహూపాదులు రత 

స్తా స్రూస వం తస్య ని (చాతి ఖ్యానం _్తు నమిత తా జ్వర 

మహ హర్షోఒరుచిళ్ళర్దిః జంఘోరో్యస్పదనం తథా, 6 
యె 

Fa 
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వాతశజ్కి_ఖిరజ్ఞానా_తృస్యస్వాల్సే ఇహనాత్పునః, 

పాద యోస్పదనం సు స్తిఃి కృణ్బ్ళూ)దుద్ధరణం తథా, 7 

జజోరుగ్గానిరత్యర్థం న్ గచ్చాదాహా వెదనె, 
ఖు ౧) థి 

పాదం చ న్యథ యన్న స్తం శీతస్పర్శం న వేత్తి చ ని 

సంసానే వీడసె గ తాం చాలనే చాప్యస్శ్వర3, 
థి 7 

అన్య నయా హి సంభగ్నా (అస్య స్య్వేవహి సంభ గా) 

ఊరూ పాదా చ మన్య లె. 9 

ఈయూరు స్తంభము జనించుటకుముందు అధికముగ నిదురవచ్చును. అధికముగ 

మనుజునకు చింత కలుగును. శరీరము మొద్దు బారియుండును. జ్ఞరమువచ్చును శరీరము 

నందలి రోమములు జలబరించును. అరోచకము కల్లును. వాంతియగును. పిక్కలును 

తొడలును కృళశించును. ఇవియన్నియు నూరు స్తంభమునకు మున్ను జనించుపూర్వరూవ 

ములు. మరియు నీవ్యాధియందు కంవము సంకోచము మున్నగు లత్షీణములబట్టి వాత 

వ్యాధి యని _చ్హేమసీ వాతమునకు పృతికాలమగు స్నేహాన (జిడ్డును కల్లించ్చు చికిత్స 

చేసినచో పాదములు కృశించి స్పర్శము నెరుంగజాలకుండును. పెశెత్తుటకు చాల కష్ట 

ముగ నుండును. (ఇది వ్యాధి విపరీతానుపశయము). మరియు నివ్యాధియందు పిక్కల 

యందును తొడలయందును తీ వృముగ చాధ కల్లును. కాళ్ల యందు మాటిమాటికిని 

ఫొంచెముగ మంటయు నొప్పియు కల్లును. “పాదము (క్రిందనునిచినయెడ 'చాధకల్లును. 

చల్లని స్పర్శమును తెలియకుండును. కాళ్భను సమముగ [క్రింద నుంచుటకును వీడనమున 

కును నడచుటకును కదలించుటకును సామర్థ నము లేకుండును. కాళ్లును తొడలును తన 

శరీరమునకును సంబంధము లేని యట్టును విరిగినట్టును స్వాధీనము తప్పియుండును. 

ఈం ఊరు _స్తుభసాధ్యా౭ సాధ్య నిర్ణ యము రతా ws | 

యదాదాహా రితోడారో వేపనః పురుషో భవేత్ , 

జారు స్త్వన్బ స్తదా హన్యాత్. సాధయేదన్య థా నవమ్, 10 

ఊరు స్తంభవ్యాథియందు మంటయు సూదుల గ్రుచ్చినట్లు పోటును వణకును 

కల్లినచో సీవ్యాధి రోగిని తప్పక చంపును. మెజేప్పిన లతణములులేక నూతనయమె 

యున్నచో చికిత్సచే సాధ్యమగును, (ఈవ్యాథియందు దోవ భేదముల ప్ర, త్యేకముగ 

కెప్పకుండుటచే నియ్యది త్రిదోషసన్ని పాఠము చె జనించి యొకవిధముగనే యుండు 

నని యొరుంగునదిి. 

వతి శ్రీమాధవకరవిరచిలే మాధవనిదా నే 

ఊరు స్తంభనిదానం సమా_ప్తమ్, 
es 
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ప 

ఊరు స్తంభమున “సామమత్యర్థసంచితమ్ " ఆని ఆమముశుగూడ చేష్పియుండుట 

వలన నూరు _స్తంభనిదానమును జెప్పినపి joe ఆమవాత నిదానముశు బెవుటవాలా 

అం అఆమవాతము జనించుటకు కారణము-సంప్రా ప్తి ఏ రతా 

విరుద్ధాహార చేష్టన్య మన్దాగ్నార్నిశ్చలస్య చ, 

న్నిగ్గేం భు క్షనతోవ్యాన్నం వ్యాయామం కుర్వతే స్థ స్తథా l 

వాయునా ప్రేరితో హ్యామః 'శ్లై శ్లేషస్థానం పృథావతి, 

తేనాశ్యర్థం 'వదగ్ధోఒసౌ ధమనీః -పతిపద్యతే, 2 

వాతవీ త్తకచె వైర్భూయా దూషితస్పోఒన్న జో రసి 

సో తాంస్యభిమ్యన్టయతి నానావర్దొ* ఒతిపిచ్చిలః, లి 

జనయ త్యాళశు చౌర్చల్యం గౌరవం హృదయస్య చ, 

వ్యాధీనామా శ్ర న రారా "హ్యాషః అమసంజ్ఞో ౬తిదారుణః, 4 

యుగపత్ము_సీతావ_న్లః త్రీ కసన్ధి ప ప ప్రవేశకా, 

_స్పధ్ధం వా (చ) కురుతే గాత్రం ఆమవాతేస్స ఉచ్యతే, ర్ 

వరస్పరవిరుద్ధములగు కీరమళ్స్యాదుల 1 నొకటిగ జేర్చి భుజించినను, భుజించిన 

యాహారము జీర్ణ ముకాని సమయమున చేవాపరి (శేమమును సంభా*గమును చేయుట 

మున్ను గాగల విరుద్ధ చేష్టల చేసినను, కాయాగ్ని మందముగ నున్నను, శరీరవ్యాపారము 

"లేక నిశ్చలముగనున్నను, స్నీగ్గమగు నాహారమును భుజించినతోడచే వ్యాయామము 

చేసినను, వాతము ప్రకోవమునొంసి శరీరమునందలి పక్షము గాని యాహారరసమును 

కఫస్థానమున కేసుకు మరియు చనావాతదూషిత మెన యన్న రసము ధమచులయందు 

చేరును. మరల వాళి శ్రకఫముల మూటిచేత చామరసము దూషిశమె మిక్కిలి పిచ్చి 

లంబును నాగావిధవర్శ ంబునై నాసారంధ్రనులు మున్నగు స్రోతస్సులను డి సృవించును. 

దానం జేసీ బలహీన_బుశు శరీరభారంబుకు కలుగును. రొమ్తుకూడ బరువుగ నుండును 

వ్యాధుల కన్నిటికిని ముఖ్యకారణ్నమెన యీి"యామరనము మిక్కిలి క్రూ మూరయమెనది. వాత 

కఫములు కుడుశు సమ కాలమున సపృకోవ మునొంది వెన్నెముకకు శ్రీండిఖభాగమున 

(త్రి, కసంధిస్థానమున ) చ లేభాగమున ప్రవేశించి శరీరమునందలి 'కోపయవమః లను 
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స్తంభింప చేయును, ఇయ్యది యవక్వమగు నన్నరసమున జనించుటం జేసీ యామచాత 

మని మునివరుల వే బేరొ్య-నంబడినది. 

గ్ర అమచాత సామాన్య లక్షణములు థఆా- 

అజ్దమర్దోఒరుచి స్ట కొ హళ్ళీలస్యం గ”రవం జర, 

అపాకశ్షూన తాజ్టానాం ఆమవాతస్య లత.ణమ్, 6 

సె శెవ్పబడిన యామజవాతమున ఒడలినొప్పియు, అరోచకంబుళు, డప్పియు, 

పనులయందు 'ప్రాలంుమాలికయు, శరీరమున బరువును, జ్వరంబును, అజీర్ణ ంబుశుు అవయవ 

ములయందు వాపును కల్లంను. ఇవి యన్నియు నామవాళమున సామాన్యముగ గల్లు 

లత్సీణము లని భావము. 

అథి రమవాతస్వరూవము, ఊప్యదృవములు ర 

స కష్టస్పర్వరో గాణాం యదా ప్ర కుపితో భవేత్, 

హ_స్థపాదశిరో గుల్ఫ త్రి కజానూరుసస్థిషం, / 

కరోతి సరుజం శోథం య త్ర దోషః వ్రవద్యలే, 

స బేనో రుజ్య లేఒత్యర్థం వ్యానిద్ధ స్తవ వృశ్చివై 8 

జనయేతోఒగ్ని దౌర్బల్యం వ్రసెకారుచిగ"రవపు, 

ఉత్సాహహాోనిం వై రస్యం దాహం చ బవహుమూ తణామ్. 9 
a Uy 

కుడ కఠినతాం శూలం తథా ని ద్రావిపర్భయమ్, 

తృట్భర్థి ఛభృమమూ ర్భాశ్చ హృద్ద /హం విడ్విబన్ధ తాము, 

జాడ న కాజమానాహాం కష్టాంశ్చానార్థినువ ద వాన్, 10 
= న న ల 

అట్టి యామవాతము శక్కినరోగముల కన్నటికన్న మిక్కిలి కస్ట్రతర్నమొనది. 

ఇయ్యది మిక్కలి ప్రకోవము నొండినపును వా స్తములు, “పాపములు, శిరస్సు, చీలమండ, 

'వెన్నిముకకు శ్రీ౭దిథభౌగమ్బు మోకాస, తొడబు, కాథ్లు ఈస్థలములయ ఎదు చాసును 

పోటుకు పుట్టును చాశముచే చృరితంబగు నామరనము శరీరమునం బేప్రబేశమున 

చేరునో ఆ సానమున "లేలుకుటిన విధముగ తీవ, మెన బాధ కంక. 
ey లు (Jo ౧ 

ఈయానువాళేమువలన జఠరాగ్ని బలహీనవుగును. నోట నీరు వెడలును. అరుచి 

పుట్టును. శరీరము బరువుగ నుండుకు, వనులజేయుటం దుత్సాహము నళించుకు. 
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నోటికి మధురాదిరనములు చెలియకుండును. మంటపుట్టుకు. మ్నూతృ మధికముగ వెడ 

లును. కడుపు గట్టిగనుండు ను. కడుపున నొప్పిపుట్టును. రాత్రులయందు నిదురపట్టక 

వగలు విశేషముగ నిదురపట్టును. దప్పి యధికమగును. వమనమగును. ఒడలు తిరుగును" 

మూర గ మును. రొమువటినట్లు నొప్పియొత్తుుు. మలము బంధించును. శరీరము 
pI ఢా టా ్ణణ - 

గా = వత జ్య మొద్దు బారియుండు ను. గ్రైవులలో కూత పుట్టును. కడు పుబ్బును. ఇవి యన్నియును, 

ఇంక ననేకములైన యుప (దృవంబులును ఆమవాళమున బుట్టును, 

రి త్రిదో షమస్రాబల్య ము వేత ఆమచవాతవెేేషలతణము b= 

వీత్తాత్సదాహరాగం చ సశూలం వవనానుగమ్, 

నసీమితం గురుకణబూం చ కఫదుషం సమాదిశేత్ , 1 
అం "త్ లు 

ప్పి శ్ర పృకోపముచే గల్లినయామచాకమున మంటయు ఎరుపురంగును కలుగును. 

వాళముచే జనించిన యామవాతమున నొప్పి యధికముగ నుండును. కఫమున జనించి 

చినచో జడమె భారముకల్లి వి శేషముగ దురదకల్లును. మూడుదోవములును సమ 

ములుగ (పృకోవిం చినచో వె జెప్పినలక్షణములన్ని యు మి శ్ళములుగ నుండును. 

0 ఆమ వాతసాధ్యాఒసాధ్యలవీణములు dm 

వకదోోపానుగస్పాధ్యః ద్విదోషో యాప్య ఉచ్వ లే, 

సర్వ దేహచరశ్శొథః సకృచ్చ ఏస్సాన్ని పాతికః,. 12 
ఒకదోషమున జనించిన యావమవాతము చికి త్చాసాధ్య మగును. శెండు దోవ 

ములచే గల్లినది యావ్యమగును, సన్నిపాతమున జనించినదియు, వాపు శరీరమునం బెల్ల 

సంచరించుచున్నదియు కృచ్ళ సాధ్య మగును. 

బతి శ్రీమాధవకరవిరచి తే మాధవనిదా నే 

ఆమచవాతనిదానం సమా_వ్మమ్, 

న 



౨౬. భూలపరి ణామళూలాన ఎద వకూల 

నిదానమ్ 
లాలస తథా 

అమవాతాంతమున "*సళూలం వవనానుగమ్ అని చెప్పియుండుటు చేసీ యామ 

వాతనిదానానంతరము శూలనిదానమును జెవుట,.= 

అరి శూల భేదములు ఏతా 

తవం రం అ ల జ దోమైః పృథక్సమస్తామద్వ నె ళ్ళూలో ఒప్టథా భవేత్, 
లా 

ద అ అష జ 9 అ o 
సర మేష తేషు. నరా లేషు ప్రా యణ పవనః పృభుః, l 

వాతపీ త్తకఫములచే వేన్వేరుగను, శెండజేసిదో షముల సంసర్లముచేశను, | తృిదోన 

సన్ని పౌళముశోతను ఆమము (వకష్ణముగాని యన్నరసము) చేతను జనించుటం జేసి 

శూలరోగము ఎనిమిదివిధము లగును. ఈయొనిమిది శూల భేవములయందును ప్రాయిక 

ముగ వాతము రాజై (పృభానముగ నుండును, 

IN 

(వాత-పి త్త-కఫ-వాతపి త్త-వాతకఫ-పి త్తకఫ-సన్ని పౌత- ఆమ భేదముల చే నెనిమిది 

విధములు. 

వె చెప్పిన (త్రిదోషములును శరాలవ్యాధికి సన్నికృష్ణ కారణములు, హారీతుండు 

తన తం తృమున ఆద్యుక్చ ర్తి కారణమును ఇట్లు చెప్పెను: “అనజ్ఞనాశాయ వారస్త్రీ 

శూలం ముమోచ కోసాన కరధ్యజశ్న్చ, తమాపతన్తం సవాసానిరీక్యు భయార్జితో విష్ణు 

తనుం ప్రవిష్ట్రః స విష్ణువు ఎకారవి మోహి ళా శ్రి సపాతభూవమొ (వథిత స్పళూల$, 

స వఖ్బభూతానుగతం శరీరం ప్రదూషయత్యస్య హీపూర్వసృష్టి?” ము న్నొకసమయ 

మున జగదీశ్వరుండు మదనశునిపై నలిగి తనవేతనున్న | తికూలమును బయోగింవ 
యా WW టో ’ 

మన భుడు త్రీ వరూపముతో వచ్చు చావారశూలముళు జూచి వెరగంది చేయునది 

"లేక జగద్వా్యిపకుడైన విష్ణుని శరీరమునందు డాగి యగపడకుండెశు. అంత నార్తవరి 

త్రాణ బద్ధదికుండు శు శరణాగత వత్సలుండును నగు నాయాదిబేవుడు తనశెదుట 

మన్మథున శై వచ్చియున్న శూలమునుం గాంచి పుంకారముచే నిషేధింప, నయ్యది 

పుడమింబడి నారాయణుని యాజ్ఞచే భూమిలా నుండు 'ప్వాణులయొక్క. పొచభైి తిక 

శరీరములను నాటంగోలె చాధింప మొదలిడెను, దానంచేసీ య య్యది శూలశబ్దముచే 



శూలపరిణామకూూలాన్న ద్ర వకమూలనిదానమ్ 957 

జెప్పబడుచున్నది. ఇది శరాలవ్యాధి ప్రాశమికోత్ప్సత్తి కారణము. సుశ్కుతుడు 

శరూలశబ్దమున కన్వర్థత నిట్లు నిరూపించెను:---“శజ్కుస్ఫోటన వన్య యనాత్తీ వాతి 

వేదనా శూలాసక్తస్య భవతి తస్తాచ్భ్చూలమివోద్య తే” (న్ముశ్కుత, ఊ ఆ. రం) 

(కూలవ్యాధిచే పీడితునకు శంకును (ఇనుపమేకును) నాటిన విధముగ మిక్కిలి తీవ, 

మైన బాధ కల్లును కావున నియ్యది శూలవ్యా నిధి యని పిలువంబడును ) 

తరి వాతికఘాల - నిదాన - లక్షణములు ర్రిఆా- 

వ్యాయాముయానాదళి మైథునాచ్చ 

వజాగ రాచ్చితజలాతిపానాతీ్ , 

కలాయముద్రాఢకకోరదూపా ౧ కా 

దత్యర్థయామోధ్యళనాభిఘాతాత్! - 2 
కమోయతికాతివిరూఢజాన్న 

విరుద్దపలూరక శుష్క శాకాత్ , 
@p ౧౧ 

మ్ ట్స కమ ల్రానిల చేగరోథా 

చోకోవవాసాదతిహాస్యభాహ్యాత్ , ఫ్ 

వాయు? ప్రవృద్దో జనయద్ధి నలం 

హృ త్చార్య్వవృష్టత్రి, కవచ సి, 

జ్ర్ల ప్రదోపే, చ ఫఘనాగమి చ 

ఫతే చ చ్ కోపం సమువైతి గాన్, 4 

మువుర్తుహుశ్సోపశను పకోపీ 
ధా @ 

విడాతసం_స్థమృనతోదశేదై ౩, 
గా సం సదనాభ ్థిజ్ఞానమర్దనా దై 

స్నీ గోప్లభోేజై ఫల) శమం ప్రయాతి, ల్ 

తనబలమునకు  మిక్కు_టముగ డేవహాపి శృమశేయుట్క గుజ్జములు మున్నగు 

వాహనములవపె సవారివేయుట్ర తేన బలమును మోరి స్తీ సంభోగముచేయుట, రాత్రి, 

"వేళ చాలకా'లము నిదుర లేకుండుట్క చల్లనినీళ్ళను వెేశేషముగ శ్రౌాగుట్క బటానులు 

పెసలు కందివవ్వు ఆరుకలు అను నీ ధాన్యములకు విశేషముగ భుజించుట, మిక్కిలి 

రూకుంశైన (జిడ్డులేస్సి యన్నమును భుజించుట్క భుజించిన యాహారము జీర్ణము 

కాకముందే. మరల భుజించుట, శస్త్రైదులచే నభిఘాతము గల్లుట, వగరు చేదు రస 

మాధవ 1 7 
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ములుగల వస్తువులను విశేషముగ భుజించుట, మొలకలెత్తిన ధాన్యములచే సీద్ధమెన 
యన్నమును భుజించుట, పరన్సర సంయోగ విరుద్ధములగు శ్నీరమత్భ్యాదుల నొకటిగ 
జేర్చి భుజించుట, నిప్వున కాలువబడిన మాంసమును ఎంజినయాకుగూరలను భుజించుట, 
మలము శుక్రము మూత్రము వాతము అను నీ నాల్లిటిని సకాలమున విసర్టింవక వాని 

వేగమును నిరోధించుట, అధికముగ శోకిం చుట, ఉపవాస ముండుట్క అధికముగ (కటికి 

నవ్వు) నవ్వుట, బిస్తరగ మాటలాడుట, ఈకారణములచేత వాతము వృద్ధినొంది 

ప్రకసిశమె  వృాదయము నంచైనను;, ఇరుప్రక్కల యందైనను, వీపునందై నను, 'వెన్నెముకకును పిరుదులకును సంధి (త్రిక స్థలము నందైనను పొ ల్లికడుపు నంచై నను 

శరాలవ్యాధిని కల్టించును. ఈ వాతజ శూూలవ్యాధి భుజింపబడిన యావోరము జీర్ణ మగు 

నవ్వుడును, (పృదోవకాలములయందును, మబ్బు వ్యాపీంచియుండు వర్షాకాలము 

నందును మంచుకాలమునందును, మిక్కిలి ప్రకోపమునొంది తీ వృముగ చాధింవ 

సాగుళు. ఇయ్యాది వాతమున జనించునుగాన మాటికి మాటికిని తనంతనే శమించి 

మరల బాధించును. మలమును వాతసంబారమును వెడలనీయక _స్తంభించును సూదులతో 

బొడిచినట్టును 'భేదించినట్లును బాధ కల్టును. శరీరమున చెమట వెడలించుట చేతను, 

తె లాదులచే నభ్యంజనము "దేయుట వేత శు, మర్షనాదులచేతను, స్నీ గ్గంబులంను డాప్ట్రం 

బులు నగు పదార్థముల భుజించుటచేతను శాంతి నొందును. (సంస్వేదనాదులు వాతజ 

శరాలరోగమున కువశయ మని భావము 

అగ్రి పీ ర్తజళూలనిదాన - లక్షణములు థతా- 

కారాళితీకోషవిచాహీతె ల 
౯9 ౯9 రా 

నిష్బావపిణ్యాక కుళుత్థయూమైః, 

క్ష ట్వన్లుసౌవీకసురావికానై 
ణు రి 

క్రో, థాఒనలాయాసరవి వృతావై 8 6 

గ్రామ్యారితి యో గాద గనె ర్విద గాః 
WU) ర్త 

| 
© షా 

వీతం వ కుపా్యాశు కరోని కూలమ్, 
క అ 
తృణ హదాహాలర్షికరం బం నా భాం 

నే | అర (= సం గదయ ర్యాభ్రముద్ సయ క్రమ. 7 

మధ్యస్థినే కుష్యతి చార్ధరా త్ర, 

విదాహకాలే జలదాత్య యే చ 

నీలే చ శీతై స్స్పమువైతి శాన్సిం 

సుస్వాదుశీ తై రవి భోజనై శ్చ. రి 
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యవమోరము మున్నగు మోూరద్ర్యువ్యముల మై నను, మిక్కిలి తీళ్లు ఉన్హగుణము కల 
మిరియాలు మున్నగువాన్నినైనను, తొవకరంబు లైన వెదురుమోవులు మున్నగువాని 

చె నను, నువ్వులచే సిద్ధములె న పదార్థములనై నను, శింధీ (చిక్కుడు మొదలగు) 

థాన్యమునైనను, గానుగపిండెనై నను, ఉలవకట్టునైనను, కారము పులుపుకల పదార్థముల 

నైనను కాంజికమునైనను, పలుదెరంగులైన మద్యములనై నను, విశేషముగ సేవించుట, 

కోవము, నిప్పునెగనుండుట, శ్రమము, ఎండవేడి, అధికముగ స్త్రీ సంభోగము చేయుట, 
శ వేచినబియ్యముచే సిద్దమైన యన్న మును భుజించుట, ఇవి మున్నగు -కారణములచేత 

పిత్తము మిక్కిలి ప్రకోపమునొంది తోడనే కూలరోగమును గల్లించుకు. అట్టిపి త్తమున 
గల్లీన శూలరోగమునందు దప్పి విశేషముగ నగును. చిత్త భ్కమము కల్లుకు. బొడ్డు 

దగ్గర మంటయు నొప్పియు కల్లును. శరీరముపై చెముటపట్టుళు. మూర గ్రృమృనుం 

చక్తమ్నుపై నుండు వానివటె నెడలు తిరుగును, ఈ వె త్రికకాల మధ్యాహ్న కాలము 

నను, అర్ధరాత్రి, వళయదును; ఎఎడ కాలమునందును, శరత్కాాలమునందును, వెేశేషముగ 

('ప్రశోవమునొంది బాధింవసాగును. చల్లని కాలమునందుశు, గుణవీర్యముల చే శీతములగు 

నువచారములవేతన్తు మధురములును శీతపీర్యములు నగు భోజనములవేతను శాంతి 

నొందును. 

అరి కఫజకూల నిదాన-లకశ్ష్షణాములు థిఆా- 

ఆనూవవారిజకిలాటప యోవికారై 

రాం నేమవిష్టకృస రాతిలళష్కు-లిఖిః, 

అనై్యైర్చలాసజన కై రవి "హాతుభిశ్చ 

పా పృకోపముపగమ్య కరోతి శూలన్. 9 M3 లీ 

హృల్గాస కాససవ నాఒరుచినంప్ర, నక 8 

ఆమాశ యే _న్తీమితకోష్టశ రో గురుత క 

భుస్తే సదైవ హి రుజం కురు లేఒతిమా త్రం 

సూర్య్యాదయే=థ నికర కుసుమాగమే చ, 10 

జలప్రాంతమున నుండు వాంసలు చక్ర వాకములు మున్నగు జుతువులమాం౦స 

మును జలముననే సంచరించు మశళ్స్యములం మున్నగువాని మనమును తికుట, 

కిలాటము (పాలు విరిగినముక్క_లును పాలతో చేయబడిన భమ్యూదులను మాంసమును 

* “అశనె ర్విద నైక” అను మూలమువకు కి త్తవోవోద్రే కముచే విశేష పాక 

మందిశ యావహోరమువేత నని మధుకోశమున గలదు. 
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చెరకురనమును పిండితో జేయబడిన పదార్థములను పులగమును నువ్వులను చక్కిలములను 
విగేషముగ తినుట, ఇట్టి కారణముల చేతను, ఇకరములగు కఫవర్ధకము లై న యాహార 

వివోరాదులచేతను కఫము మిక్కిలి ప్ర ప కోవమునొంది శూలను కల్దించును. ఇట్టి కఫజ 

శరాలమునందు ఓకళింతలు విశేషముగా వచ్చును. దగ్గు కల్లును. జఠరాగ్ని మందగించును. 

నోట రుచి తచ్వునుః నోటివెట నీరు వెడలును, కస్ట ము బద్ధగించి మలబంభము కల్తును. 

శల బరువై యుండును. ఇట్టి యుపద్ర, వములతోగాడి ఆమాశయముక తీవ్రమగు నొప్పి 
కల్లును, ఇయ్యాది కఫజ శూలస్వరూవము. ఈ కఫశూలము భుజించినవెంటనే మిక్కిలి 

త్రీ వ్రమగుశు. మరియు సూర్యోదయ కాలమునందుకు శిశిర బుతువునందును, వసంత 

బ్రుతువునందును విశేవముగ నధికమగును. 

కిలాటలత్ణము భావప్రకాశికయం దిట్టు వివరిందబడియె:---"*వక్వం దథ్నా 

సమం వ్షీరు విజ్రేయా దధికూర్చికా, తశ్రేణ తక్రకూర్చా స్యా క్తయోకి పిట్ట! కిలాటకి, 
గురుకి కిలాటో౭ నిలహో పుం స్ప స్త ్వనిద్రాప్ర, దః సృ తక పాలను పెరుగును నమభాగము 

లంగ నొకటీగ గూర్చి కాచిన నయ్యది దధికూర్చిక  యనబడును. పాలను మజ్జిగను 

సమభాగములుగ కొకటిచేసి కాచినచో నయ్యది త కకూర్చిక నాబరగును. ఈ శెండు 

విధములైన పాకములయందును ఘనీభవించిన జున్ను కిలాట మనబడుశు. ఇయ్యాది చిర 

“క"లమునకో జీర్ణ మగును. చాతముశు హరించుకు, శుక్కమును వృద్ధినొందించి సంభోగ 

శక్తి నధికముగ జేయును, నిదుర నధికముగ చేయుశు. 

-=అంర్రి సాన్ని పాతిక ళూలనిదాన లత్షణములు యా 

రము దోసేషు చ సర్వలిజ్జం బిదాష్టి సృినక్సర్వథ వం క రగా నూలమ్, 

సుకష్ట మేనం విషవజ,కల్చ్పం వివగ్తనీయ వవవ ని తచాః, 1] లు © జు యా జ 
వ 

వాతాదిదోవములకు వేరువేరుగ జెప్పిన కారణము లన్నియు మిళికములైన 

యపుడు వాతప్ త్రకఫములు మూడును సనమక'లమున సమములుగ (పవృకోవమునొంది, 

దోషములు మూడిటికి? వేరువేరజెప్పిన లతణములన్ని యు గల్లిన భూలరోగమును 

es 

గల్లించును. ఇయ్యది మిక్కిలి కప్తతమ్నమె విషమును వ్రాయు ధథమునుబో తె వాణాంత 

కరమగును. పీనికి జాతాదులకు వరస్ప్సర నిఒపషములెన చచికిళ్చల _నమశాలమునబేయ 
అధ మనా 

వలశువడదు. కావ్సున వై ద్యవరులు చికిళ్ళ చాయ నుద్యమింవదగ దు. 

అరై అమజకూల లక్షణము రియా 

. ఆటోపహృ బ్లాసవమిోగురుత్వ స్వెమిత్ళకానాహకఫ పు నేనై ః, 

కఫస్య ల్రిడైన సమానలి ద్ద ఆమోద్భవం శూలనుదాహార ని. 19 
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భుజించినయాహారము జీర్ణ ముగాక చాన జనించిన కశూలవ్యాథి అమజమనబడును. 

కశ వ్యాధియందు కడుపులో గుడగుడమను కూతలు పుట్టును. ఓకలింతలు వచ్చును. వమన 

మగును. శరీరము బరువుగ నుండును. శరీరము జడముగ నుండును. కడు పుబ్బరించును., 

నోట కఫము గారును. ఇవిగాక కఫజకరాలమునకు చెప్పిన లక్షణములు జనించును. 

అరి ద్విద్ షజకూల లత్షణము ధిక 

వస్తా పహృళత్చార్శ షప పేషు న శూల కఫవాతికకి, 

కుకా పృాన్నా ఖిముభ్య్వేషు స స కూలః కఫవై _త్తికః, 183 

దాహజ్యరకరో ఘోరో విజయో వాతవై త్హికః, 

కఫవాతములసంసర్లమున వ స్తియందును; హృదయమునందును, ఇరుప్రక్కల 

యందును, వీపునందును శూల జనించును. కుక్షీయందును, వృాదయమునందుశు; బొడ్డు 

దగ్గరను, శరీరమధ్యభాగమునందును జనించినశరాల కఫపి_క్తసంసర్షమున జనించినది. వాత 

పి త్తమల సంసర్దమున జనించిన శూలరోగమున తాపజ్వరములు గల్లి, మిగుల హ్రారంబె 

యుండును. సశ్వేమ జేశేషు చ నన్నిపాతాత్” అని కంత్రాంతరమున నుంసుటబే 

నన్ని పాతము చేత పై జెప్పినస్థలములన్నిటియందు శల జనించు నని యెరుంగునది, = 

వ. శరా లవ్యాధిసాధ్యాఒనాధ్య లతణములు ర్రిశా- 

వకదోహోాస్టితస్పాధ్యతః కృచ్శ్రసాథధ్యూ ది్విదోప.జః, 14 

సర్వదోహోల్థితొ. ఫఘోర_స్త్రసాధో్య భూర్యువ ద్రవ, 

పెబేర్కొనిన కూలవ్యాధులలో నొక్కదోషముచే గల్లినది సాధ్యమగును. 

శండేసిదోషముల సంసర్షముచే గల్లినది కృచ సాధ్యము. త్రి దోవసన్ని పొకముచే 

గల్రినదియు అనేకంబులగు నువ్మదృ్కవంబుల గూడినదియు. మిక్కిలి శూరముగ నుండి 

యసాధ్య మగును. 

శూలోవద, వములు తంత్రాంతరమున నిట్లు వెవుబడినవి:--- “వేదనా చ తృషా 

మూర్మా ఆశాషో గారచారుచీ, కాసశ్శ్మా గసశ్చ హ్క్క్కా చ శూలస్యో్యవద్ర బా 

సృ్మృతాకి వేదన దప్పి; మూర్చ, కడుపుబ్బరము మందాగ్ని, ఆరోచకము, 

శాషసము, దగ్గు ఎక్కి ఇవియన్ని యు శూల వ్యాధినే గల్లు నువద్ర, వములుః* 

అగ పరిణామ శరాలసామాన్య 'లక్షణము రఆా- 

(ర్నిదానై.ః ప్రకువితో వాయుస్సన్ని హీతే_స్తచా, 15. 

కఫపి ల సమావృక్య నూూలకారి భ -చేద్చలీ, 

భుశ్తే జీర్యతి యచూల్భలం తదేవ పరిణామజమ్, 10 

ళ్ 



దీరి మాధవనీదా నే 

చాతమును ప్రశోపింవ చేయు నాహారవివోరాదులచే సన్నిహితమైన వాతము 

మిక్కిలి ప్రకోపించి కఫపి_శ్తములంగలసి బలిస్టమె భుజింపబడినయాహారము జీర్ణమగు 

నమయమున క్రారృమెన నొప్పిని కడుపులో పుట్టించును. ఇయ్యది జీర కాలమున జనించు 

శరాలవ్యాథి గః వరిణామళూల యని యన్వర్థముగ జెప్పనగును, 

పరిణామకూలలశ్షణము తం శ్రాంతరమున నిట్లు విస్తరముగ చెప్పబడినది: 

“బలాసకి ప్రుచ్యుతస్థ్యానాల్. ప్ లేన సహామూర్శ్భితః. హాయుమాదాయ కురుతే శూలం 

జీర్యతి భోజనే. కష జఠరపాన్య్వ్వేషు నాభౌ వస్తా సనా న్తశే, వృష్థ మూల పృ దే శేషు 

సర్వేష్వే లేము వా పునః, భుక్తమాలే,2౬.థవా వాచే జీర్ణైఒన్నే చ (ప్రృశామ్యతి: 

షష్టిక ద్రీహిశాలీనామోదశేన వివర్ధ లే. తత్పరీణామజం శూలం దుర్వి శ్రేయం మహః 

గదమ్, తమాపూ రనవాహాగనాం ప్రోతసాం దుప్రి హోతుకమ్. శేచిదన్న ద్రవం ప్రాహు 

రన్యే తత్పక్రిడోషళ8; పక్షిశూలం వద చ్య్యైకే కేచిదన్న విదావాజమ్.” కఫము ప్రకువీ 

తమై తనస్థానమును వదలి పి కముతోగూడి వృద్ధినొంది వాతమునగూడ కలిసికొని మకు 

జుడు భుజించిన యాహారము జీర్ణమగుసమయమున కడుపునందై నను కుక్నీ కిరు ప్రక్క 

లయం దైనను, బొడ్డుదగ్గరనై నను, పొ త్తికడుపుననై నను, _స్తనములనడుమ వృాదయ 

స్థానమునం దై నను, వీపు | క్రిందిభాగమునశైనను, మిక్కిలి తీవ మెనళూల గల్పించును* 

లేక సెజెప్పబడిన స్థానములన్ని టియందును సమకాలమున శూల గల్లించును. ఇయ్యది 

భుజించిన యు త్రరక్షణమనన్సు భుజింవబడినయావోరమును వాంతి చేసినహ్వుడును, 

ఆహారము జీర్ణ మెనపిమృటను తనంతనే శమించును. ఇది పరిణామశూల యిని వెవ్ప 

్య 

బడును. ఈవ్యాధి అరువది నాళ నం బావులు వ్రీహిః రొదములను థాన్యములచే సిద్ధ 

మెన యన్న మును భుజించివయడ మిక్కిలి వృద్ధినొందును. ఈవరిణాముశూల మిక్కలి 

క్టూరమె దానిని తెకిసికొనుటకుగాడ నసాధ్య మెయుండును. ఇయ్యది శరీరమునందలి 

ఆక న అధ అడ యన్నరసమును వహించు స్రోతస్సులు దుష్టములగుటచే గల్లు నని వచించెదరు. కొందరు 

అన్నరసము దుష్తమగుట వే గల్లుట చే నన్న దృ వశూల యనియు, మరి కొందరు ఆహారము 

జీర్ణము శాకుందుటచే నల్దునదగుట వ కిళూల యనియు చెప్పెదరు. మజికొంద 

అన్నము విరుద్ధ పాక మందుటచే నీళూల కలుగునందురు. (ఇట్టిశారణ భేదము శరీర 
ప్రకృతినిబట్టి కాలాద్యనుగుణముగ గల్లు నని యెరుంగునదిఎ 

అరై వారీజవరిణామ కూలలత ణము ధిక 

తస్య లతణమస్వేతత్సమా నేనాభిధీయ తే, 

అత్మానట పవిణ్థూ గ్ర నిబర్ఞాఒరతి చేపసై పనె 5, 17 

స్నిగ్ధ హ్లోపళమస్ర్రాయం వాతికం తద చేద్భిషక్ ; 



శూలపరిణామళూలాన్న ద్రవళూ లనిదానమ్ 268 

చరిణామళూల వాతప్రకోపమున జనించినయొడ కడుపులో శబ్దముపుట్టి 

యుబ్బును. నమలమభూూకృముల బంధించును. ఏపని చేయుటకు నిచ్చ'లేకుండును. శరీరమున 

కంవము పుటును. శిడుకలిన వదార్గములను డఉషప్షగుణాముకల వదార్లములను భుజించి 
లు శ ౧ ర రం ధి 

నపుడు కొంచెము శమించినట్టు కనబడును. 

తెరి పీ తజవపరిణామళూల లక్షణము థితా- 

తృమ్లా దాహోరతి నేషదం కట్వన్లులవణో త్త తరమ్, 13 

నూూలం ఫీత్రశమ్మప్రాయం మై_త్రికం లత, యెద్బాధః, 

పిత్తమునగ బ్లన పంల పూ లయం డప్పి యధికమగును. కడుపులో మంట 

పుట్టును. వనులయం దిచ్చ పొాడమదుః శరీరము ె చెమటపుట్టును. చేదు పులుపు ఉ్ప్వు 

అను నీ రనములు కలపదార్థమఃల నుసయోగించినచో మిక్కిలి వృద్ధినొందును. గుణ 

పీర్యముల వే రీళలమునగు పదార్థముల వేత కొంచెము శాంలినొంది నట్లుండును. 

“అరి కఫజపరిణామకూల లవణము ధ్రిక్రా- 

ఛర్లి హృల్లాససమోహం స్వల్పరు్యుర్హ నన్తతి, 19 
ది ణు జి థిఖు ౨ 

కటుతికోవశా నం చ తచ్చ జేయం కఫాత కమ్, 
—0 0 ఖా 3 

కఫమున జనించిన వరిణామళూలయందు వాంతియగును* ఓకలింతలు వచ్చును, 

చిత్తము స్వాధీనము లేకుండును. బాధ (నొప్పి) కొద్దిగనుండి చాలకాలమువరకు 

వ్యాపించియుండును- కారమును చేదును గల వదార్థముల చే నించుక శమించును, 

అరి సంసర్షజ పరిణామ నూలలవత్ష్న జము రిఆా- 

సంసృష్టలతు.ణం బుద్ధ్వా ద్విదోషం వరికల్పయీత్ . 90 

తి త్రిదోపజమసాధ్యం తు వీణమాంసబలానలమ్, 

వాతాదిదోవములకు బై జెచ్పబడిన లమణములలో శండేసి దోషలక్షణములు 

క్షలియున్నయెడ నయ్యది దోషద్య్వయ సంకరమున కల్లినది యని యెరుంగునది. మూడు 

దోషములకు చెప్పబడిన లత్షణము లన్నియు కల్లి శరీరమునందలి మాంసంబును బలంబును 

శీణించియున్న యెడ సన్ని పౌతజనిక వరిణామశూల యని యెరుంగునది. ఇయ్యది 

మిక్కి_లి యసాధభ్యము. 

0 అన్న ద్రవ సరాలలత ణము ఢితా- 

జీర జీర్యత్య జీ ల్ల వా యచ్యూలముపజాయ లే, 21 
ణ భ్ 

పథ్యాపథ్య ప్రయో గణ భోజనా భోజనేన చ, 



రిడ్ర4, మాధవనిడానే 

న శమం యాతి నియమాత్ సోఒన్న ద్రవ ఉదాహృతః, ర్తి 

వా_న్సమాత్రే జకత్సి త్తం నోరూలమాశు వ్యపోహతి, 93 

భుజింపబడిన యాహారము జీర్ణం బై నపుడును, జీర్ణ ంబగు చున్న సమయమునను, 

జీర్ణ ము శకాకుండు సమయమునను, కాలనియమములేక నిరంతరము బాధించునది 

యన్న దృనశూల యని యెరుంగునది. ఇయ్యది వథ్యావోరాదుల సేవించినను, అవ్య 

ముల నువయోగించినను భోజనముచేసినను, వేయక యువచానమున్నను, ఒకవ్వుడైన 

శాంతినొందక  బాధించుచునే యుండును. ఇది అన్న దృవమున జనించుకు కావున 

అన్న దృవళూల యనబడును* దీనియందు ఒకవ్వుడును రోగికి స్వస్థత కలుగదు. వాంతి 

చేసినచో పిత్తము కొంచెము జీర్ణించి కణకాలము అప్పటికి శాంతినొంది నట్టుండును' 

కాని మరల బాధింవ సాగును 

ఇతి శ్రీమాధవకరవిరచిలే మాధవనిడా నే 

నూల-వరిణామకూ ల-అన్న ద్రవ క(కూలనిదానం 

సమా _ప్పమ్. 



౨౭. ఉదావరానాహ నిదానమ్ 

య 

ఉఊదావ_ర్రనిదానమున శూలము కూడ జనించును కావున శూలనిదానమును 

జెప్పిన పీటప నుదావ ర్హనిదానమును కెప్పుట.--- 
-=అ౦ ఊదావ_గ్థకారణములు ధ్రిశ్రా- 

వాతవిజ్ఞాత్ర జృమ్మా శ్రుత వో ద్రారవమోన్టి యః, 

ము_త్తృహ్లోచ్చా ససని ద్రాణాం ధృత దాన_ర్హసమ్మవః. ] 

వాతము మలమూ[త్రములు, ఆవలింతలు, కన్నీళ్లు తుములు, ల్రేపులు, వమ 

నము, శుక్కము, ఆకలి, దప్పి, ఉచ్భా రసము, నిద్ర ఇవి చానివాని వేగమును జూవ 

నుండునపుశు వానిని ఛారాళముగ వెడలనీయక బిగబట్టి వానివేసమును అడ్డగించినచో 

నుదావ_ మను వ్యాధి జని చును. 

పె జెప్పిన కారణములలో నొక్కొకటి వే నొక్కొ_క యుదావ రము జనించును, 

వీని యన్నింటియందును వాతము పృకుపీతమె తన సంచారమార్లమును వదలి మాన్దాంత 

రమును బొందును, కావున అన్నిటియందును వాతమును శమింవశేసి స్వ స్థానమున జేర్చు 

నటి చికిత్సలు చేయవలెను, ఈ విషయమును సు శు ,తాచార్యుడు ఇట్లు నిమాపింవెను:-- 

“స్వే మే తేమ విధిపదుదావన్తేషు కృత్వన్నశ8, వాయోః (కియా విధాతవ్యాః 

స్వమార్ష ప్రతివ్తయే ” (నుశ్కుళ ఊ. అ. ౫) 

““వాయో? డోర్థ గమావ_ర్ధ:---ఊదావ_ర్రః ఆను వ్యుత్పత్తి చెత వాతము 

ఊర్థ్వమార్లమున  సంచరించునది యుదావ ర మని యేశరీతిని వెస్పదగినను వై జెప్ప 

బడిన వాతాదివేగముల నిరోధమున జనించుటంటబేసీ వదుమూడు భేవములు క్షల్షియుం 

డును దీనికి సుశ్రు, తాచార్యులు “త్రయోదశ విధశ్చాసౌ భిన్న వీతె స్తుకారణైః” 
అని చెప్పిరి ' 

క్రై వాతనిరోధజో దావ ర్రలమ్ణము రత 

వాతమూ త్రపురహాణాం సజ్జా౬౬.ఛ్రానం క్లమో రుజ్బా 

జఠరే వాతజాశ్చాన్యే రో గాస్స్యు ర్యాతని గ, హాత్ , లై. 

శరీరము నందంతట సంచరించువాతమును నిరాతంకముగ సంచరింవనీయక 

దానివేగమును అడ్డువేసినచో వాతము ప్రతివాళమై తన మార్గమును వదలి సంచ 



965 మాధవనిచా వే 

రించుచు నుదావ_ర్థమును గల్లించును. ఇది శో వాతనిరోధజనిత ఊదావ_ రము. (ఈ 

వ్యాధీయందు -వెచెప్పబడు పురీష నిరోధాదులయందు నిట్లై సమన్వయము జేయునది) 

దీనియందు వాతళంబుశు మూత్రంబును మలంబును సరళముగ వెడలక బంధింపబడును. 

కడుపుబ్బును. బడలిక కల్టును, కడుపులో నొప్పి పుట్టును. ఇవియుగాక వాతమువే గల్లు 

శరాల మున్నగు రోగములును కల్లును. 

అథ పురీవనిరోధజోదావ ర్థలక్షణము ఏతా 

ఆటోవకూలా పరిక _ర్హికా చ సబజ్దః వురిషస్య తథోర్త ర్ల ్టవాతేక 

పురషమాస్యాదథవా నిరెతి ఫురీషవేలేఒభిహతే 5 నరస్య, త్రి 

పురీషముయొక్క_ వేగముకు నిరోధించుటవే గల్లిన యుదావ రమున కడుపులో 

గుడగుడ యన శబ్బముతో న్ నొప్పి పుట్టును. కడుపులో కోతగా వికారము కల్డును. 

మలము వెడలక బద్ధగించుకు. అపానవాతము _పెకివ్యాపీించును. మలము ఒక సమయమున 

ప్రతిలోమముగ సంచరించు వాళముచే పెకి నెగగొట్టబడి నోటి నుండియు వెడలును, 

అ మూక త,నిరో ధజోదావర్థ రలకణము ఈ 

వ స్త్రీ మేహన యోశిర్నాలం మూత తృకృచ్భుం నిరోరుజ్యా, 

వినామో వజ్ఞ ణానాహః స్యాల్లిప్ణం మూత్రనిగ్య = రా 4 

మూత్రము నడ్డువ పరచుటే గల్లిన యుదావ కమునందు షః స్రీ (మ్న్మూతృపుతి త్తి 

యందును సుర్యోమునరదును పోటుపుట్టును. మూతే, తము మిక్కిలి కష్టముబే వలువ. 

తలనొప్పి కలుగును. శరీరము వంగును. గెజ్జలయం "కచ్చి బిగించిన ట్లుండును. 

ఇవి జృంభానిరో ధజోదావ_ర్థ రము తా 

నునారిగల స్త స్తమృశిరో వికా రాజృమ్మోోపఘా తాత్సవనాత్త స్ట 

తఛాశీనాసావదనామయాశ్చ భవ న్హి తీ వ్రాస్సహకర్ణ రః గ. 

ఆవలింతలు రానున్నపుడు దానిని ఛారాళముగ రానీయక యద్దువరచినచో 

నుదావ_ర్థము కల్లంను. ఈ వ్యాధియందు మెడకు వెనుక్షపృక్క-_నుండు మెడనరములు 

స్టంభించును. కంఠమున స్వరము వెడలక _స్తంఖించును. వాతము'వే కనలోన శిరో 

రోగములు కల్లును, కన్నులకును చాసీకకును ముఖమునకును సంబంధించిన రోగములు 

కల్లును, మిక్కిలి తీవ్రములగు కర్ణ రోగంబులును జనించును. 

గయ అశ్రు నిరోధజోదావ రము థియా- 

ఆనగ్గ జం వాప్యథశోకజం వా నేత్ర, దకంప్రా ప్త్రమముఖ్బతో హి, 

శిరోగురుత్వం నయగనామయాోశ్చ భవన్సి తీ వొస్సహపీన నేన, 6 

* వాతనిరోధ మనంగా నపానవాళము నడ్డుట యనుట సమంజసము; కాని 
శరీరమునందు సంచరించు చాత మనుట దురూవ్యాము. 



ఉదావరోనావానిదానమ్ లర? 

సంతోషమువ్వేనె నను దుఃఖమువేవనై నను కన్నీరు వెడల నారంభించినపుడు దానిని 
బైట వెడలనీయక యడ్డగించినచో నుదావర్తము కల్లును. ఈ రోగమున తల బరువుగ 

నుండును. చే తృరోగంబును వడిసెంబును మిక్కిలి లతీవృముగ జనించును. 

వై తుమును నిరోధించుటచే గల్లు నుదావర్తము థఅా- 

మన్య్యా_స్తమృశ్శీకళ్ళూలం అక్టితాఒన్ధావ భేద కౌ, 
0 ఇ ఇన్టియాణాం చ చౌర్చల్యం తవథోస్ప్యాద్విథారణాత్ , 7 

తుము రానున్న పుడు దానిని వెడలనియ్యక అణచినచో నుదావర్తము కలుగును. 

దీనియందు మెడనరములు బిగదీసియుండును. తలనొప్పి యొత్తును* ఆర్దిక వాళంబును 

అర్ధావ భేదక మను వాతవ్యాధియు కలుగును. చక్షురాదీం ది యములు తను తమ 
వ్యా పారముల సాగించ సమర్థములంగాక బలహీనము లగును. 

ఖం ఊద్దారనిరోధజో దావ రము అతా 

ఆలా అద 0 కక్ణకాస్థవూర్ల త్వమతీవ తోదః 

కరాజశ్చ వా యోరథవా౭ ప్రవృ ర్తిః, 

ఉడారవేగే-ఖిహతే భవ ని 
౧ —0 

ఘోరా వికారాః వవనప్రసూతా,, 8 

త్రేవును రానీయక నిరోధించుటవే గల్లిన యుదావర్తమునందు కంఠంబును 
నోరును నిండిన ట్లుండును. మిక్కిలి పోటు కల్లును. కడుపులో కూతలు ఫుటుకు, యు ౧ లు 

వాతము వీప్రక్కను వెడలక ఒస్తంభించియుండును. ఇవిగాక మిక్కిలి ర్రూరములగు వాత 

వ్యాధులును కల్లును. 

అరి ఛర్దినిరో ధజోదావ _ర్హలక్షోణము లత 

కణ్ణూకో తారుచివ్యబ్దన్ థపాజ్ట్వామయజ్వ రా 

కుష్టవీసర్పహృల్లాసాః చృర్టినిగ హజా గదా, 9 

వాంతిని నిరోధించుటచేత కల్లిన యుదావర్దమున శరీరముపైన విశేషముగ 

దురదయు, పౌడలును ఆరోచకంబున్కు ఒడలి-పెన మంగునుు వాపును పొండురోగం 
బున్కు జ్వరంబును, కుష్టంబును, విసర్పంబును, ఓీకరింతలును కల్లును, 

అ శు కృనిరోధజోచదావ ర్హ లవణము రితా- 

మూత్రాళయు వై గుదముమ్క_ యోశ్చ 
నోథో రుజూ మూ శ్ర వినిగ్ర వాళ్చ, 



ర గ్ర్ర్ర మాధవనిదా నే' 

శుక్రాళ్ళ ద్రి తత్స/వణం ఛవచ్చ 

శేతే విశారాః విహలే చ శై, 10 

యు క్షవయనున శుక్ర మును విస్టంపనంసేనపుడు సందర్భవడక విసన్టింపకున్నను, 

"లేక సంభోగ కాలమున శ శు ల్ ము వెడలనున్న పుడు దాని నడ్డుపరచినను ఉాదావ ర్రము 

కల్లును, ఈ వ్యాథియందు 'మాశ్రాశయమునందును సదస్థానమునందును వృషణముల 

యందును తీ దృమైనవాపుకల్లి గైపువరాని నొప్పి కల్లుకు. మ్మూత్సము థారాళముగ 

వెడలక బంధిం మకు. శుక్రాశరి (గడ్డకట్టిన శుక్ర ముతో మూత్ర ము కలిసి వెడ 

లుట్సుయు కల్లును. కారణమశేకచే మూత్రము తసరశట స్రవించును. 

అం మత్తును నిరోధించుటచేనైన యుదావ_్హము ధ్రితా- 

తనా" జమగావరుచిళ్ళ “మశ 
ది/ర ద 
మథాభిఘాతాత్కృశ తా చ దృష్టి, 

త్రీ వృముగ నాకలియెత్తునపుడు తగినయాహారము సేయక ఆకలిని నిరోధించి 

యుపవాస ముండునెడ నుదావర్తము కల్లును. అందు మెకము గ్ మును, ఒడ లెల్ల 

నొప్పిపుట్టును. అరుచి కల్లును. శ్రమము (బడలిక కల్లును. చూపు 'కందేమైపోవును. 

అరి దప్పిని నిరోధించుట చే గల్లు నుదావర్తము ~~ 

a మ్య - చం కరా స్యశో పశ్ళ)వణావరోధః 

తృష్ణావిఘా కాద్ధ ృదయే వ్యథా చ, 11 

డప్పిని వినబట్టుటచే' గల్లిన యుదావ_ర్హమున గొంతును నోరును ద్రృవములేక 

యుండును, చెవులు వనబడవు. రొమ్మున బాధ జనించును. 

అధి శ్వాసన్మిదల నిరోధించుటచేనైన యుదావ_ర్హము థ్రితా- 

నస బ్య య 
_న్హస్య నిశ్వాసవిన్నిగ బాణ 

నాదో హౌ దోగమోహావథ వావీ గుల్మ, 

బృమ్మాబ్లనుద్దో..ీశేరో 2 తిాడ్యేం 

ని ద్రాభిఘా తాదథవాపి తద్ద్రా.. 12 

చేవ రి శ్రమము పరువిడుట భారమును మోచుట. మున్న గుపనుల చ శరీరము 

శ్రృమనొంది యహోిరి తీవ్వముగ (రోజు వచ్చునపుడు ' (దెనిని సరళముగ , వెడల 

నియ్యక) బిగబట్టుటచే నుటోవ ర్త ర్రము కల్లును. దానంజేసి హృదయమున నొప్పియు; 

మ వ్ల్రమంబును (మూర్చ; సల, వ్యాధియు కల్తును, నిదురవ చ్చునపుడు దానిని 

నిరోఇ-్నచినచో నావలింతేలు విశేషముగ గల్లును. ఒడలు పీకు పుట్టును. కనురెప్పలు 

బరువుగ నుండును. తల ఖారముగ నుండును, శంద్భ (ఏమరిక్స వచ్చును. 
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అరి వాక ప్రకోవమున గన్లిన యుదావర్తము $9ఆా- 

వాయుః కోహోనునో రూ తె కహిాయకటుతి కె 9 
© వూ ఎజా౨ంర్తి 

భోజనైః కుపితస్పద్య ఉదావ్నర్తం కరోతి చ, 13 

వాతేమూా తే త్రవురీషాస్ళక్క ఫమేదోవహాని వై వె, 

సో తాంసుస్థదావర్త రయతి ప్రరిషం చాతివ యల్. 14 

తతో హృద్య _స్థీకూలారో హృల్లాసా=రతివీ విడిత;, 

వాతమూత్రవురీపాణి కృచ్చే)ణ లభతే నరః, 15 

శాషసకాసషప్ప్క తిశ్యాయదాహ మోహత్ళ పూజ రాక 

వమిహిశాశిరోరో గమనక్ళ )వణవిభ్ర మాక, 

బవారాననార్థింశ్చ లభతే వికారా౯ "హాతకోపజాన్, 16 

జిడ్డు లేనిపదార్థములను, వగరు కారము చేదు అశు నీరసములు గలవదార్థములను 

భుజించినచో కోస్టగతమగు వాతము (ప్రకోవమునొంది యాతణమునచే యుదావర్హ 

ముకు గల్లించును. దానంజేసీ వాత - మూత్ర, - పురీష - రక్ష - కఫ - మేదన్సుల 

వహించు సోతస్సుల మార్లముళు నిరోధించి [వ,తిలోమముగ సంచరించుచు పురీష, 
ల ౧ OU 

మును ద్రృవములేక శుష్కింప చేయును. దానివలన హృదయమునందును వ స్టియందును 

తీ వ మెనళూలము కలును. రొమున నదరుపాటు కలుళు.  వళలయందు నిరుత్సావా 
(Jo ౧ వాలీ యా 

మగును. అపానవాతంబును మూత్ర పురీషంబులుశు మిక్కిలి కష్టమువే వెడలును. 

మరియు శ్వాసము, దగ్గు; వడినెము, తాపము, “మోహము, డప్పి, జ్వరము, వాంతి, 

ఎక్కిట్టు, తలనొప్పి, మనన్చ్నున శ్మమంబును, చెవులలో ధర్వనియు ఇవి మున్నగు వాత 

(వ్రశోవమున జనించు ననేకరోగములు కల్లును, l 

ఉదావర్తాఒసాధ్యలతుణములు ను  శ్రుకమున నిట్లు చెప్పబడెను, తృహైర్తి తం 

పరిక్లివం శ్నీణం కూలైరువ దక్, 'శళ్ళుద్వమ న్హం మతిమాక్ ఊదావర్తినము 
కృ జేత్” (నుశ్రా శుత. ఊఉ, అ. గో తీవ, మెనడప్పి; శైశము, కృశ త్వము, వరాల 

ఆను నీయుషదృవములు కల్లినను నోట మలము వాంతి యగుచున్నను ఉఊదావర్తము 
మిక్కిలి క్రారేమనును. గన చికిత్స జేయంజవదు 

_-అంై అనాహలత్షణము ర్రికా- 

ఆవుం శకృదార నిచితం క మేణ 
(WU 

భూయో విబడ్దం విగుణా=ని లేన, 
ధ్ 

పృన_ర్రమానం పా య థాస్వ మేనం 

సిశారమానావాముదాహర న్ని. .. 17 
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పక్షముగాని యామ (ఆహార దృవ్యం) బై నను, వక్వ్వమెన మలం బెనను (ప్రకో 

వము నొందిన వాతము చే బంధింపబడి యథాకాలమున _బెటవెడలక తనస్థానమునందె 

నానాట వృద్ధినొంది మామూలుప్ర కారము వెడలకుండును. ఇయ్యాది యానావా మని 

చెప్పబడును. 

40 అమజన్యా౭2.నావాలతణము (ఈ 

తస్మి౯ భవన్త్యామసముద్భ పె తు 

తృహ్లా వృతి శాఫాయశిరోవి దాహ, 

ఆమాశయే నూలమథో గురుత్వం 

హృ త్త ఎమ్మ ఉద్దారవిఘాతనం చ, 18 

ఆనావాము ఆమము'చేతను పురీషముచేతము జనించుటంజేసి ౪౨డు విధములు. 

అందు ఆమజన్యం బై న యానావామున దప్పి విశేషముగ కల్పును, వడినెము, తల 

ముటయు బుట్టును. ఆమాశయమునందు నొప్పియు గురుత్వంబుకు కల్లును. రొమృువట్టిన 

ట్లుండును త్రేవులు బై టవెడలక యడ్డగంవబడును. (ఇయ్యది యామాశయమున జనిం 

చిన యాగావాము 

అరై పురషజన్యానావా లతణము రిఆా- 

_స్తమృః కటీబృష్టువురీపమూ శ్రే, 

నూలోఒథ మూర్చ శకృతశ్చ చ్చర్దిక*, 

శోథశ్చ పక్యాశయజే భవ న్లి 
తథాఒలసోకాని చ లవణాని, 19 

పురీషముచే జనించు ఆనావాము పక్వాశయమున కల్లును. ఈవ్యాధీియందు 

ననుము వీపును స్తఎభించును. పురమమూ్రృములు మామూలుగ వెడలక బద్ధగించును. 

మలమూశ్రాశయములయందు నొప్పి కల్లుశు. మూర్చ వచ్చును. నోట మలము చాంతి 

యగును. వాపు కల్లుకు. ఇవికాక ఆలసకరోగమున జెప్పిన లత్షణములు కూడ కల్లును. 

బ్రతి శ్రీమాధవకరవిరచి తే మాధవనిదానే 

ఉదావ_ర్హ.ఆనాహానిదానం 

సమా వమ్, 
Pe 2) 

శ “శకృతో వమిశ్చ” అని యుండినచో ఛందోభంగము కలుగదు. | 



౨౮.గుల్యనిదానమ్ 

ఫీ $=... 

గుల్ల మునకు ఆనావాము ఫూర్వరూవము కావున అట్టి యానావామును జేస్పిన 

పదవ గుల నిదానమును జెవ్వుట:--- 

రి గుల్యము జనించుటకు కారణములు త 

దుష్టూ వాతెదయో౭ఒత ర్థర్థం మిఖార్థఒఒహోరవిపహోర త, 

కుర్వంతి వషఖ్బుథా గుల్మం కోఫూ న్హర్ల/న్ధిరావిణమ్, 

తస్య వపఖ్యవిధం స్థానం - పార్శ (హవృాన్నోభిన స సమః 1 

వ్య ములుకాని యావహార విహారములచేత వాతవీ త్రకఫము లుక్క_టముగ ప్రకో 
వమునొంది కోన్గముయొక్క_ లోభౌాగమున గ్రంథి (గడ్డువ లెనుండు గుల్మముళు కల్పిం 
చును. ఇయ్యది వాతము, పీళ్తము, కఫము సన్ని పౌకము, రక్తము నను చెదిటిచే వేరు 
చేర జనించుటం జేసి మయొదువిధంబుల నుండును, అట్టి గుల్మ మునకు ఇరు పృక్క-_లును, 

వాదయంబున్కు నాఫియ్సు వ స్టియు సీయెదుశు స్థానములు. 

“6 గుల్మ ముయొక్క_ రూపము శిఖా 

హృన్నా భోర_న్టరే గస్టో సషఖ్బొరి యది వాఒచల,, 

వృ_త్తళశ్చయా౬ఒపవచయవా౯ స గుల్మ బ్రతి కీ ర్రితః, ల 

హృదయమునకు నాఖికిని మధ్య ప్ర చేశమున గ్రంథివ లె పుట్టి, అయ్యది సంచ 
రించుచునైనను, కదలక రాయివలెనైనము ఆఅవ్వుడవ్వుడు వృష్థినొందుచు తగ్గు చునుండు 

స్వఫెవము గబ్దియుండు ను. ఇయ్యాది గుల్మ మని చెప్పబడును, 

ఇచ్చట “చయావచయవాక్ ” అనుచోట “*చయోవచయవాకొ అని 

పాఠతాఎతరము కొన్నిచోట్ల నున్నది. ఈ పాఠమున వాతాదిదోషములు చయావస్థ 
(స్వస్థా వృద్ధి) నొందియుండుటచే నీ గ గృంథియు వృద్ధినొంది యుడు నని యర్థము 
జేయుట యుషక్తము. ఇయ్యది నిండా కారము? పుట్రియుండుటంేస గుల్మ మని చేన్న 

st 9» బడును. ఈ విషయము చరకమున పిజ్ణేతళ్చావతిస్థ లే స సపిజ్ఞిత త్వాద్ద ల 'ఇక్యుచ్యశే 
అని వెవ్నబడినదిః 
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మాటే 
స వ్య స్తైగ్తాయలే దోమెైః సమా రవి చొచ్చ్యిలై, 
ల ర వయా న + పురుహోణాం తథా స్త్రిణాం జ్ఞైయా ర 

వై చెప్పబడిన గుల వ్యాధి ప్రకోనమునొందిన వాతపి త్రకఫముల చే చేశ్వేరుగను 

అన్నింటిచేశను (నన్ని పౌకము'చేశను స్త్రీ పురుష సామానృ్మముగ జనించును. స్త్రిలకు 

దోషజన్యములగ నాలు గుల ములుగాక బుతుర కము వాతమువే నడ్లగింపబడి (పతి 
౧ జాలీ — జ WU 

మాసమునందును మామూలుగ _బెలువెడలక నిలచి గృంథిరూపముదాల్సి గుల్మ మగు. 

ఇది పురువునకు రాను వీలుపడదు. ఇవియన్నియుం గలిసీ యైదువిధము లగును, కావున 

“కుర్వ ని వఖ్చూుధా గుల్యం” అని మెజెప్పిన సంఖ్యానియమము సంగతమగును. 

వాగ్భటా-చార్యుడు దోషసంసర్ల మున జనించు వాతీపి రజ-వాతకఫజం-పీ త్తకఫజ 

గుల ముల మూడిటినికూడ జేర్చి యెనిమిది గుల,ము లని వరిగణనము జేనెశు. ఎటు 
- డా లు 

లనవగగుల్లోఒప్రథఢా పృళస్షో మె సుసృ వై, ర్నిచయం గృత్రైక, ఆర్హవస్య చ దోషేణ 

నారీణాం జాయ బే2షమఃో (అ. హృ. ని ఆఅ. ౧౧. క్లో. 5౨ ఇచ్చట “నిచయం 
(= రం 

గై కొ అశుదానికి ఒక్క_టిగ కలిసిన సన్ని పాఠము చేత నని యర్థము. చర కా చార్యులు 

రం ఆరం అల - జో వీ శ అల్ల లో లో క్రొ 

గూడ సంసృష్ట (వ్యామి శ్ర) లిషెనవరాంశ్చ గులాం స్పై నాదేేదౌపధకల్పనార్థమ్ 

(చరక, చి. ఆఅ, ౫. శ్లో, ౧౬) అను వాక్యము చేత ద్విదోష, గు ఛేదముల మూడి 

టిని పరిగణనము చేసెను. 

(వశృత గృంథ మూలకారుడు ద్విదోషు సంసృష్టములకు అయావోవములక 

వేశ్వర చెప్పిన లతణములలో బంజేసీ దోషముల లక్షణములు కలసియుండుటమే 

లతక్షణముగాని వేరుగ లక్షణములే దవ యభిప్రాయమున సంసృృష్ట్రముల వేరుగ పిగణ 

అలా ఆ గా శా జాం ‘6 రడ అ జర శ్రి ది 

నము శేయలేదు. సంసర్హ జలక్ ణ ములను వాగ్భటులుగూ డ ప్రాయిన్హ్రయిస్తు దన్ ఏక 

అద ఆద ౨5 యే దా = “ne లీ 
గుల్గాసృంసృష్ట లమణా? (ఆ వా: సి ౧౧. జో. 5౭) ఉని చెప్పుమెగ సి విశేష 
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అక్ష ణఇములను జెద్ప లేదు, చికిత్సలో మాత్రము నంసర్హ జములకు పకీవషము" డుట చేసీ 

చరకాదులు వరిగణనము చేసిరి, ఈ గృం4కర్హయు “ తీ నాటేోదొవధ కల్పశార్గం” 

ఆను వాక్ళమున నీవిషయమును కంకో క్రిగచే చెప్పియుండేను, 

ఎ ముం, ఈ సు ఇచ్చుట కొంద రాచార్యులు ఆర్తవర క్షము చేత చ్ర్రలకుమ రము గుల్మము 

జనించు ననియు శెండవథాతు'వెన రక్తముచే గబుగుల ము పురుషులనును స్త్రేలకును 

కం 
గడ జనించు ననియు పెేేషమును సిరయింవెదరు. ఈ విషయము తంత్రాంశరమున 

॥ “5 నా ణా రం గ! ళ్ ని టున్న డి: ణామార్తవబో గుల న పుంసాముపజాయ లే, అన్య స్త పసృృగ్ళవో సు 
= 
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గల్శకి స్త్రీణాం పుంసాం చ జాయతే.” (కారపాణి  వాకాదిగుల ములు నాల్టుకు 
పెజెస్పిన పార్శా్వ్వాది స్థానములయం దెదింటియందును జనించును, రక్తగుల్మము 

క | 

మ్మాతృము స్త్రిలకు గర్భాశయమునందు జనించును అని యెరుంగునది. 

0 గుల్మ వ్యాధి పూర్వరూవములు ధియా 

ఉద్దారబావాల్య పురీవబన్ల 
ర థి 

తృ్వుతముమత్వా న్త వికాజనాని, 

ఆటోపమాథానమవ క్లిశ క్షి 
కక —0 ల 

జ జల రాసన్నగుల్నస్య వద_న్స్ చివ్నామ్, 4 

గుల వ్యాధి జనించుటకు మునుమున్ను పీకిలింత లధికముగ వచ్చును. మలము 

బంధించును. కడుపునిండుకొని భుజించ సాధ్యము గాకుండును. ్రేవులలో కూతలు 

పుట్టును. కడుపులో నారాటము పుట్టి నొప్పిగల్లి యబ్బును. ఆహారము జీర్ణి ౦పశ క్రి 

లేకుండును. ఈ లశ్ణములు కానుపిం చినపుడు గుల వ్యాధి రానున్నదని యెరుంగునది. 

చరకమునందు గుల్మ పూర్వరూవముల జెవ్వనపుడు “వాతమూూ కృపురీష వేగానా 

మస్రాదుర్భాపః, ప్రాదుర్భూ తాగాం చ అ పృవృ త్తికి సబ్దకి ఈవనదాగమనం వా 

(చరక, ని. అ 39. స్యూత్య, ౨ అని చెప్పియుందుటం చేసి యపానవాత మూత్ర, 

పురీషముల వేగము కల్ల దనియు, ఒకవేళ కలి నను అయ్యావి బె టవెడల వనియు ఒకవేళ 

వెడలినచో కొంచెముగ వెడలు ననియు ఏశేషముల చెరుంగునది. 

0 గుల్మసామాన్యరూపము (= 

అరుచిః కృచ్చ )విణ్తూ త వాతతా=౬౭ న వికూజనమ్స్, 
ర = 

ఆనాహ శర గవాతత్వం సర్వగుల్మేషు లతయీత్ . ర్ 

అరోచకము), మలమూత్ర అపానవాతములు మిక్కిలి కష్టముగ_ వెడలుట్క 

'క్రేవులలో కూతలు, కడుపుబ్బరము, శాషసము పెకి వెడలుట ఇవియన్ని యు గుల్మము 

లన్నింటియందును సామాన్యముగ గల్వు లశ్నణములు. 

రి వాతలికగుల్శము జనించుటకు కారణములు థతా- 

రూయాన్న పానం విషమాతిమా త్రం 

విచేష్టనం వేగవిని గ హశ్చ, 

శ్లోకో= భిఘాతోఒతిమలతు.యశ్చ 
నిరన్న తా చాఒనిల సల్మ హేతుః, గ్ 
మాధవ 16 
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జిడ్డులేని యన్న పౌనముల సేవించుట, తాను భుజించు పరిమితికన్న న్యూనా 

ధికములుగో నైనను మిక్కిలి యధికముగనైనను భుజించుట, విషమముగ శరీరమునకు 

సంబంధించిన వెష్టలచెయుట,) మలమూ త్తే వా తాదివేగమును నిరోధించుట, దు8ఖ 

వడుట్స ఆయుఛాదులవే నభిఘాతము కల్పే, _విలేచనాదులచే మలమును విశేషముగ 

శ్నీణింవజేయుట, ఆన్న మును భుజింపక యువవాసముండుట ఈ కారణములచేత 
వాతము మిక్కిలి ప కోపమునొొంది గుల మును కలించును. 

©) వ, ద 

0 వాతికగుల్మ లక్షణము ధఆా- 

యస్థ్యానసంస్థానరు జావికల్పం 

విజ్వాతసబ్దం గలవ క్ర నోషష్, 

శార్థవారుణత్వం ఫిశ్రేజ్వరం చ 

హృత్కు_ మీపా రా ఏ్షంసశిరోరుజం చ, / 

కరోతి జీల త్వధికం పకోపం 
(వ లీ 

భు శై మృదుత్వం సమువైతి యశ, 

వా తాత్సగులో నచతత రూడుం 
డా తో 

కపాయతి కం కటు చోసశ తే, 8 

వాత పృకేవమున జనిం చిన గుల మున గృంథిరూవ మైన గుల్ల ముండు స్థానం 

బును, దాని యాకృతియు, దానగల్లు  చాధయ నొక నియమము లేక యుందును. 

(అయ్యది. నిల్క_డ లేక యొకవ్వుడు నాభియందును, ఇంకొొకవ్వుడు పార్శ ముల 

యందును, మరి యొకవ్వుడు వ స్తేయందును నంచరించు ననియు, ఆకారమున నియమము 

లేక ఒక నమయమువ గుండ ముగను, ఒక నమయిమున నిడుపుగను, ఒక కాలమున 

సన్న గను, ఒకవేళ స్థాలముగను నుండు ననియు, దానగల్లు బాధ నియతి లేక ఒకప్పుడు 

త్రీ వ్వముగను, మరియొకస్పుడు కొంచెము శాంతముగను ఉండు ననియు భావము. )మలము 

ఆహోన వాతము బంధింవబడి వెడలకుండును. గొంతును నోరును (ద్రవము లేక యొండును. 

శరీరము శ్యామవర్హముగనైనను అరుణవర్షంబుగ వైన నుందొను. చలితో సూడిన 

జ్వ్ఞరమువచ్చును. వాదయమునందును కుకీయందును ఇరు పృక్క_లయందుశు మూఫుల 

యందును నొప్పి కల్లును. తలనొప్పి "కల్లును. భుజింపబడిన యావోరము జీర్ణ ౦బె నపుడు 

మిక్కిలి ప్రశోవమునొందుకు. భుజించినతోడనే కొంచెము శాంతినోందును. ఇట్టి 

లక్షణములు శ కల్లినది వాకగుల్మ మని చెప్పబడును. ఈ వ్యాధియందు రూకువచార్థ్ 

ములును  కహాయ (వగరు త క్ష (చేదు కటు (కారము రసములు గలవదార్థములు 
భుళింవబడినచో నీ వ్యాధి యధికముగ పృకోపించును. సై జెప్పిన వదార్థములం వాత 

మును వృద్ధినొందించునవి కావున చానంజేేసి వ్యాధి బలమగు నని ఛాపేము. (వాశ 
మునకు వోచెప్పబడినవి యనువశయంబు లని యెరుంగునది.) 

oo mT rn 
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వాగ్భటులు “ఏషపీలికావ్యా ప్ప ఇవ గులన్సు రతి తుద్య తే” (అ వూ. ని. ఆః 

౧౧. క్లో. ఈక) అని చెప్పియున్నారు, కావున నీవాతగుల్మ మున చీమలు వ్యాపించిన 

విధముగ వలువిధముల వదరుచు ఇెప్పశక్యముగాని బాధకల్లియుండు నని యొరుంగునది. 

0 చె త్రికగుల కారణములు ికా 

కట్యన్లుతీత్షో ప్పృనిదాహిరూకు 
క్రో, థాతిమద్యార్న వుతాళ సేవా, 

ఆమాభిఘాతో రుధిరం చ దుష్టం 

వై త్తస్వ గుల్వస్య నిమి_త్తము_క్షమ్, 9 

కారము పులుపు గలపదార్థములనై నను, దీళ్తంబులైన మిరియములు ఆవాలు 

మున్నగు వానినై నను, గుణవీర్యములచే నుష్ట్యములైన పదార్థముల నైనను, విదాహకరము 

లగు వెదురుమోవులు మున్నగువానివై నను, ిడ్డులేనివడార్థములనై నను వెశేషముగ 

నువయోాగించుట, (కో,ధము) మద్యమును విశేషముగ ద్రావుట, ఎండయందును నివ్వునెగ 

యందును వాలకాల ముండుట్వ షి త్తమున కల విదగ్ధా జీర్ణ ముచే వీడింపబడుట, రక్త 

ము; చెరచు కారణములచే రక్తమువెడుట, ఈకారణములచేత పిత్తము ప్రకోపము 

నొంది గుల మును కలించును. ఇదియు పి తేగుల మునకు నిమి తము 
ఆడీ ౧ —0_ క? -— 

అరి పై త్తీకగుల్ట లతణములు థా 

జసరః విపాసా వదనాజ్దరాగః 

నాలం మహాజ్జీర్భతి భోజనే చ, 

న్వేదో విదాహఃవణవచ్చ గుల 
©) ధా 

స్ప్పర్మా౭సహాః వై తికగుల రూషమ్, 10 
4_._౨ టి 

జ్వరము, డస్పీ; ముఖమునందును శరీరమునందును ఎజ్జరంగుకల్లుట, భుజింపబడిన 

యావహారము జీర్ణ మగు సనమయమునందును భోజనముసేయు కాలమునందును శూలము 

మిక్కు_టమగుట, శరీరమువె చెమటవటుట, ముట, గుల, ముండు ప, దేశమున తాకినచో 
యా లు ర్త (UW 

పుండును తాకినట్టుండుట, ఈ లమణములు కల్టినది పి శ్రమున జనించినగుల్మ మని 

యొరుంగునది. 

అరి కఫజ-సాన్ని పాతిక గుల్మ కారణములు రికా 

నీతం గురు స్నీగమచేస్టనం చ 
థి లు 

సమ్న్మూరణం వ్రస్వపనం వవా చ, 
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గుల్మస్య “హాతుః కఫసమృవస్య 

సర్వస్తు దుఖో నిచయాత కస్య 1l 
— 6 ఆశే 

కీరవదార్థములను గురువదార్థములను జిడ్డుగల పదార్థములను విెశేషముగ భుజిం 

చుట, వనులనేమియు సేయక నిశ్చేస్టముగ నుండుట, మితిమోరి పొట్టనిండ భుజించుట, 

వవటియందు నిమరపోవుట, ఈ కారణములచేత కఫము (పృకోపమునొంది గుల్మ మును 

కల్టించును, వా తాదులకు వె జిష్పినకారణము లన్నింటివేత వాతసి త్తకఫములు మూడును 

(ప్రకోపించి సాన్ని పాతికగుల్మ మును కల్లించును. 

ఈ కఫజగుల్మ లతణము రికా 

సృెమిత్యనీతజ్వరగా త సాద 
నై WU 
హృల్గాసకాసారుచిగార వాణి, 
"ఇ రేం రుగల్చా కఠినోన్న తత్వం 

లసం రూపాణి క కసర్ష, 12 గుల్మస్య ఫాత్మకన్య 
కఫమున _ జనించిన గుల్మమునందు శరీరము నీళ్లచే తడిసినట్టు మొద్ద హారి 

యుండును. చలిజ్వరము వచ్చును. శరీరము కృళించును. రొమ్ము అదరున ట్లుండును, 

దగ్గువచ్చును. అరో-చకము కల్పంను. శరీరము బరువై యుండును. శరీరమెల్ల చల్లశై 

యుండును. నొప్పి కొంచెము నుండును, గ్రంథి కఠినమై యున్న తముగ నుండును, 

అధి సంసర్షజగుల, లక్షణములు గికా- 

నిమి_త్సరూ పాణ్యుపలభ్య గుల్తే 
ద్విదోప. జె దోవషబలాఒబలం చ, 

oe వ్యామి క్ర లిబ్ఞానప రాంశ్వే గలం | 

స్రైనాది శదాహధథకల్చ్పనార్థ . లి 

పై జెప్పిన వాతాది గుల, కారణములలో ₹ంజేసీదోపముల కారణముల సంసర్హ 

మును శెండేసిదోవముల లక్షణములను చక్కగ గమనించి శిండుదోవషములనే బుట్టిన 

గుల్మ మును దోవములయొక్క_ బలాబలమును గమనించి నిర్భయిం చునది. (శెండేసిదోవ 

ముల లక్షణములు మిశ్యములుగ నున్నపుడు అయా లత్షణములచే వాతపి త్ర, వాతకఫ, 

పిత్తకఫగుల్బములకు నిర్భయించవలె నని భావము.) అట్టి నంసర్గమున జనించినచ్యాధికి 

హశ్వాది విపరీక చికిత్సల నిర్ణయించుట శై కారణములను లక్షణములను చికితాకల్స 

నమునకు నిర్ణయించుట యావశ్యక మని భావము. (ఆస్టవిధగుల్మ పక్షమున నీమాడును 

వేర్చబడెను) 
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ధి సాన్ని పాతికగుల్మ లతణము ధిక 

మవోరుజం దాహావరీతమశ వత్ 

ఘనోన్న తం నీఘ్రవిపాకి దారుణమ్, 

మనళ ఇరిరాగ్ని బలాపహాోరిణం 

త్రిదోవజం గుల్మమసాధ్య మాది శెత్ , 14 

చె చెప్పిన మూడుదోషముల కారణముల చేత వ్రిదోషములును సమకాలమున 

సమములుగ (ప్రకోపించి సాన్ని పాతికగుల్య మును కల్లించును. ఈవ్యాధియందు గుల ల్శ్యపు 

గడ్డ ఫ్రీ వ్ర యైన చాధకల్లి మంటతో గూడి రాయివలె మిక్కిలి కఠినమును ఉన్న 
కము శ్రీమముగ పరిపకమగును- మిక్కిలి దారుణ మైనది. మనస్సుయొక్క.యు 

శరీరముయొక్క_-యు కాయాగ్నియొక్క_యు బలమును బొత్తుగ నశింవజేయుశు. ఇట్టి 
త్రిదోషజ గుల్మము మిక్కిలి యసాధ్య మనను. 

ఇచ్చట “శీష్టుువిదాహిదారుణమ్” అశు పాఠము కొన్ని ప్రతులలో గానంబడు 

చున్నది. “దావాపరీతంి అను విశేషకామువేశనే ఆర్థమగుచుండ మరల 'విదాహి 

యనుట పునరు క్త కముగాన పై బేష్ ప్పినభాఠము సమంజసము సాదు. వాగ్భుటమునందు “సర్వ 

జస్తీవ్రరుష్దావాః శీఘిపాకీ ఘనోన్నతః, సోఒసాధ్య[ొ (ఆ. వా. ని. అ, ౧౧. 
వో. కోరా. అని యున్నది* కావున “శీఘు)వి పాకి” యన పౌఠమే సమంజసము, 

సన్ని పాతమున జనించినగుల్భంబును నవీనముగ నున్నచో నొకవేళ చికిత్సా 
సాధ్య మగును. ఈయభిప్రాయముశణే సుశుతమున “నన్ని పాతోోల్టి తే గుళ్ళే త్రిదో 
షఘ్నోో విధిర్హితః” (నుశ్ఫు శ టా, అ. ర ఆని నూచించబడియున్న ది. 

అ రక్తగుల్మ ని దానసంప్రాప్తులు లతా 

నవవప,సూతాఒహితభోజనా యా 

యా భామగ ర్భం విస బేదృత్" వా, 

వాయుర్తి తస్యాః పరిగ ఫహ్యూ రక్తం 

కరోతి గుల్మం సరుజం సదాహమ్, . [5 

స్తీ ప్రనవించినకాలమునందు నవస్యాహారాదుల చేసినను, గర్భము పరి 

పూర్ద్యముగాకముందు అ కాలమున గర్భ స్రావము గల్లినవ్వుడును, బుతుమతి యె నవు 

దున, ఆఫక్ఞ్యాహారము (వాశమును. ప్రకోపి ంపజేయు నాహారముల ేవించినను 

పౌరము మిక్కిలి ప్రకోపమునంది ప్ర, తిమాసమున బట వెడలు బుతుర క్రమును నిరో 
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ధించి "బె టవెడలనీయకుండును, అట్టిర క్రమ నానాట నంచితమె గడ్డకట్టి గుల 

రూపము దాల్చును, అట్టి గుల్మము తీవ్రమెన నొప్పియు కల్లియుండును. 

_శుథి ర _క్షగుల్భ లతణములు రళా- 

"వె త్స లిళ్లైన సమానలిబ్దం 
౬___ --ఏ 

విశేషణం చావ సరం నిబోధ, 

యస్స్పన్ట లే విజిత ఏవ నా 
రా 

చి రాత్సశూలస్పమగర్భలిబ్హు 

స రాధిరస్త్రీ ఎఖవ ఏకగుల్లో 

చే వ్యతీ తే దశ మే చికిత్స్యః, 16 

ఆట్టిర క్రగుల్యము పిత్తగుల్మమున చెప్పబడిన జ్వరము పిపాస మున్నగులతణ 

ములు గల్లియుండును. ఇంతియకాక _కి,0ద విపరింవబడు లవతణములుకూడ వెేశేషముగ , 
Wy 

నుండును; :గర్భమునకు గట్ల గల్లు చివ్నాములైన వేవిళ్లు మాన్నగులతుణములు కల్లి, గర్భము 

వలె నవయవచలనము శే నొప్పితో గూడి చిరకాలమునకు పిండముగశే చలించు 

చుండును, ఆట్రిర క్షగుల ము స్త్రీలకు మాత్రము జనించును కాని పురువుల కొకన్వుడును 

కలుగ బోదు. ఇట్టి రృక్తగుల్మమునకు పదిమాసములు కడచినపిదవ చికిళ్ళ చేయవలెను. 

రృక్తగుల్మము వాళ పృకోవముచేత బుతుర క్షమున గల్లును, కావున రక్తము పిత్త 

మునకు సమానలత్షుణ మగుటం జేసి నవాతపిత్తసంసర్దమున గల్డులతణములు కల్లు నని 

యెరుంగునది. ఈవిషయమును వాగ్భృటాచార్యులు ఇట్లు చెప్పిరిాో క, మేణ 

వాయుసంసర్గాత్సి క్రయోనికేయా చ కేల్, శోణితం కురులే తస్యా చాతపిత్తోత్స గుల్మ 

జాన్, రుక్త్సంభ దావోతీసార తృట్ జ్వరాదీనువద చాక, గర్భాశయే చ సుతరాం 

శరూలం దుష్టాసృ గాశ్తయే యోన్యాశ్చ స్రావదౌర్దన్మృం తోదస్పన్టన వేదనాకి” (అ 

హృ. ని. అ. ౧౧. కో Ao. A353) తీవ, మైన. నొప్పీ రక్తము వెడలక స్తంభించుట, 

మంటు అతిసారము దప్పీ, జ్వరము; (ఇవమున్న ను నుషృదృవములు వోతేపీ ల్త సంసర్ద 

మున గల్లునవి దుష్ట్రర క్షమున కాథారమైన గర్భఛాళయమున తృీవృమైన శూలమును, 

యోనినుండి చెడ్డనీర సృవించుచు దుర్గంధముతో గూడి జేదనయు గల్టును. 

ఈర క్తగుల్మము బుతుశోణితమును 'ప్రథానము "జ్ర కల్లు ననియు, గర్భమునకు 

సమానలింగముగ నుండు ననియు చెవ్వుటచేత 'ప్రతిమాసమునను బుతుమతి కాగల 

యూావనవతులగు. స్త్రీలు జనించును గాని పువ్పవతికాకుండు. కన్యకును. వీబది 
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వత్సరములకు వైబడిన వయసుకల్లి బుతుర క్రము శ్రీణించి నర్భమగుటకు వలనువడని 
వృద్ధ స్త్రి సీ లకును కలుగ దనియు 'చెరుంగునది. - మరియు: “ర క్తగుల్తే పురాణత్వం సుఖ 

సాధ్యస్యలక్షణంో అని తంత్రాంతరవచనము చేత రక్షగులము చాలకాలము గడచినచో 

నుఖసాధ్యమగు నని తలంచి యిచ్చట “మాసే వ్యతీలే దశ మే చికిత్స ని అని చికి 

త్సకు కాలనియమముచేసెను. మరియు ర,క్తగుల, మున వదిమాసములకు మునుపు రక్తము 

గర్భాశయమున జేరి లోవలనే యుండును; కావున నట్టి కాలమున చికిత్స చేసినచో 

గర్భాశయమునకు అపాయము కల్టును. కావున వదిమాసములకు లోపల చికిత్స చేయ 

జనదు. పదునొకండవమాసము మొదలు చేసీ రక్తము ఫునీఛవించియుండును. కావున నట్టి 

సమయమున వాతహరములగు స్నేవానాదిచికిక్సల చేసినచో నిరపాయముగ నుండును. 
ఈ యభిప్రాయము నుంచుకొని మూలమున “మాసే వ్యతీతే దశమే చికిత్స ఫ్” అని 
కాలనియమమును చెప్పెను. 

ఇచ్చట సీనిర్థ యము నెరుంగునది:=-“ర _కృగుల్మము గర్భమునకు సమానములగు 

లక్షణముల గల్టియుండును కావున గర్భమా! లేకర _కృగుల్ట మా! యని నిర్ణ యింప వీలు 

లేకుండును; శావున ప్ర ప,సవమునకు నియమితకాలమెన వదియవమాస ము కడచిన పిదవ 

రోగనిశ్చయమును పూర్తిగ చెరింగి చికిత్స చేయవలె నని యఖిప్రాయముతో" చికిత్సకు 

కాలనియమ మేర్పరువబడెను” అని కొందరు సీద్దాంతము చనెడరు. ఇయ్యది యుక్తి 

దూరము:-గర్భమున గల దౌవ్చాదము, స్తనా్మ్ననవై ల్యము, _స్త్వనోోశ్ప త్తి మున్నగు లమ్షణ 

ములుకూడ రక్తగుల్మమున కానబడును కాని అంతమా త్ర మున సీశెంటికి నభేద మని 

'చెప్పజనదు. గర్భము కరచరణాది ఛ్రేదముల చలనముతోగూడి యప్వుడప్ప్వుడు బాధలేక 
కదలుచుండును. ర _కృగుల్భ ము అవయవ భేదము లేకయే జశేవలము పీండా కార మె నొక ప్పీతో 

గూడి చిర కాలమునకు కడలుచుండుకు. గర్భమున గర్భము (కడుపు నానాట వృద్ధి 

నొందును. రక్షగుల్మమున గుల్మము మాత్రను వృద్ధినొందును. ఇట్టి పరస్పర భేదములను 

పట్టి పదిమాసములకు మునుపు కూడ రోగనిర్హ యము చేయ సాధ్యమగును. ఈ భేద 

మునే వాగ్భుటమున నిట్లు చెప్పీరి:----“సచార్నగె ర్షర్భవద్దుల 8 స్ఫురత్యపితు శరాలవాక్, 

పిండీభూళతస్సవీవాస్యాః కదాచిల్ స్పన్షలే చిరాల్. న చాస్యా వర్గతే కుకీ గుల్మ 

ఏవతు వర్ధతే” (అ. వా. ని, ఆ. ౧౧. శ్లో ర) ఇంతియకాక చరకమున ,ప,సవ 
Uy 

ఒరే ఆ ct క్రీ ఆ బలి ఇగ, ల జో కాలనిర్భ్ణయమును చెప్పునపుడు “తం స్త్రీ ప్రృమాశే, నుచిశేణ గర్భం పుష్టో యదా వర్ష 

గై రపి స్యాత్” (చరక. శా. అ. ౨) అని చెప్పిరి. (గర్భము కొన్ని కారణముల వేళ 

చక్కగ వృద్ధినొందకుండునెడ పదిమాసములకు ఏ మటకూడ న నేకవత్సరములకు శ్రమ 

ముగ గర్భము వృద్ధినొంది యెన్ని సంవశ్ళృరమాలనైన ప్రనబించు నని యర్థము ఈ గ్గ 
ప్రమాణమునుబట్టి కొన్ని వక్సరములకుకూడ కాల నియమములేక స్త్రీలు ప్రసవించెద రని 
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భ వ యేర్పడు-చున్నది. (ప్రకృళ కాలమున ననుభవముకూడ కొన్ని చోట్ల చ్రీలు మూడువత్సర 
ములకు ప్రసవమగుట కాననగును. కావున ర క్రగుల్య రోగనిశ్చయమునైతై వదిమాసముల 
కాలనియమము చెప్పబడినది యని చెప్పుట యనాలోచికము. 

డ్రి గుల సాధ్య లమణములు దితి 

సఖ్చితః క్రమశో గులో మహావా స్తుపరిగ హః, 
కృతమూలన్సి రానద్ధః యదా కరార్శ అవ" ఫ్థితః, 17 
దార ఎలారరుచిహృల్లాససకాచ ర్ల రతి జ్వరం 

తృజూతన్టా/ ప్రతి క్యాయైః యుజ్యతే సన సిధ్యతి, 18 
గృహీత్వా సజ్వరం శ్వాసచ్చర్థషతీసారవీడితమ్, 
హృన్నాభిహ స్తపాబేషు శోధః కర్షతి గుల్మినమ్, 19 
శాషసక్షూలం పిపాసాన్న విద్వెపో గ్ న్థిమాఢ తా 
జాయ స్తే దుర్చలత్యం చ గుల్ని నో మరణాయవై , 20 
పె బేర్కొనంబడిన గుల్మములలో చెద్దియెనను నానాట వృద్ధినొంది యుదరము 

నందంతట వ్యాపించి రూఢమూల_మె సీరలచే నావింవబడి తా బేలువలె గట్టిపడి బల 

ఫీనము, అరోచకము, కీకరింకలు, దగ్గు, వాంల్కే వనులయందు నిరుత్సావాము, 

జ్వరము, దప్పి; "మెకము, వడినెము ఆశు నుషద్భవముల గూడియున్న చో నయ్యది 
యసాధ్యమగును, మరియు జ్వరము, శా్వాసముం, వమనము, అతిసారము, ర "మృునందును 

ఇాభ్ళిస్థానమునను కాలు సేతులయందును వాపు అను నీయువ ద్ర వసులు కల్లినయెడ గుల్మ 
వ్యాధథిపీడితుని మృతినొందించుకు. శ్వాసము, తీ వృమెననొవ్చి, డస్సి) అన్న ద్వేషము, 
గుల్మరూపమెన గ్రంధి కానంబడక కదలకుండుట, బలహీనము అను నీలత్షణములు కల 
గుల్మము రోగిని మరణము నొందించుకు. (వైజెప్పబడిన మూడువిధములెన లక్షణ 
ములుకల గుల్మ రోగము అసాధ్యం బని భావము) 

ఇతి శ్రీమాధవకరవిరచితే మాధవనిడానే 
గుల నిదానం సమా కమ్, తి —0 

——రీ— ~~ 



౨౯ాపహృద్రోగనిదానమ్ 

వృాప్రోోగము గుల్భమునుబో లె వాదయమున జనించునది కావున గుల్మ మును 
జెప్పినపిధవ వ్యా ద్యోగనిదానమును జెవ్వటః ౪ 

అత్యున్ల గుర్వన్న కమోయతి క్ట శ్ మాభిఘా తాధ్యళన వసద్షెః 

సఇ్బీ న్లనై ర్వెగవిఛారణై శ్చ వాదయః పఖ్బువిధ; పృదిష్ట 1 

మిక్కి_లి యుప గుణముగల పదార్థములను ఆజీర్ల కరములగు నన్న పానములను, 

కపహోయాతి శ్లరసముకల పదార్థములను సేవించుటచేతను, దేవాపు శమము చేతను, అభి 
ఘాతమువేతను, భుజింవబడినయన్న ము జీర్ణ ముగాకుండునపుడు మరల భుజించుటచేతను, 

విశేవముగ న్త్రీ సంభోగము చేయుట, విశేషముగ మనస్సున యోచించుట్క, మలమూ శ్ర 
వాతాదివేగముల నిరోధించుట్క ఇట్టికారణములవేతను వా చో నము జనించును, 

ఇయ్యది వాతాపి _త్తీ-కఫ-సన్ని పాళా కి యలవే జనించుటవలన నై దువిధములగు నని 

యరుంగునది. 

~తిర్రి వా ద్రోగసంస్రా కీ de 

దూపయిత్యా రసం దోషాః విగుణా హృడయం గతాః, 

హృది బాఛాం వ్రకుర్వ న్ని హృద్రోగం తం వచవతే, లై 

మె జెప్పినకారణములచేత వాత-పి త్త-కఫములు (పృకోవపమునొంది భుజించిన 

యావారరసమును దుష్టముగ చేసి వృదయమున చాధకల్లించుళు. ఇయ్యది హృ దో 

మని చెప్పబడును. 

“అథి వాతజవ్భాద్రో,గలక్ణము de 

ఆయమ్య తే మారుత బే హృదయం తుద్య తే తా, 

5 చయ నిర థ్య తే దీర్య లే చ స్ఫోట్యతే పాట్యలేఒవీ 8 

వాతేపృకోవమున కల్టీనహృద్భోగమున వాడయమును లాగినట్టుండును. సూదుల 

గ్ర చ్చినవిధముగ పోటుపుట్టును. పిడిసానపట్టినవిధముగ లేక చిలికినట్టు: వేదనకల్లైను, 

చీల్చినట్లుకు, రంవముచే కోసినట్టును, నొడ్డలివే వగులదీషీినవిధముగను బొద్ధకల్లుచు. 
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90 పె త్తికహృద్రోగ లక్షణము ఏలా 

తృష్టోష దాహచో హెస్స్యుః వి తికే హృదయక్ల వము, 
er ట్ర 6.౨ ణు 

ధూవూయనం చ మూర్చా చన్వేదశ్శొపో ముఖస్య చ, 4 

పిత్త పృకోవమున జనించిన వా ద్రో,గమునందు డప్పీయు,శ రీరము సె వేడియును, 

మంటయు కలును. ,ద,వము శుష్కి_౦చును. వాదయమున కలకనొంది బడలిక కల్లును, 

౧ WU 
౧ 

ఫాగవెడలున టుండును. మూర్త గ మును. వెమటపట్లును, నోట,ద వములేక యొండును. 
ధి pepe టె wy 

-ఇఆర్రి కఫజవా ద్భోగ లత్షణము తా 

సుప ర స మా ర్ గౌరవం కఫసంస్రావో రుచి_స్హమ్మో౭గ్ని రవము, 

మాధుర్యమవి చాస్యస్య బలాసావత తే హృది, న్ 

కఫము ప్రకోపించి జనించిన వా ద్యోగమున రాము బరువుగ నుండును. నోటి 

వెంట కఫముగారును. ఆవారము రుచింపదు. శరీరము _స్తంఖించును. కాయాన్ని మంద 

గించుకు, నోరు తీపిగల్షియుండును. 

తరి సాన్ని పాతిక కృిమిజ వా ద్బ్మోగ లత్నీణములు ధ్రికాా 

విద్యా శ్రి దోషం తపి సర్షలిజ్ఞం 
Pe 6 

తీహ _ర్టితోదం; శ్రీమిజం సకణ్ణుమ్, 

ఉతేదః పీవనం తోదః శూలం హృల్లాసక_స్తమః 
౧ అ ౧m —D 

అరుచిశ్శ్యాన నే త్రత్వం శ్లోథశ్చ క్రిమిజే భవేతి , 6 

వాతపి త్రేకఫములు మూడును సమములుగ ప్రకోపించుటచే గల్లినసన్ని పాత 

వా ద్భోగమునందు వాశాదులు వేరువేర శెప్పినలత్షణము లన్నియు కలిగియుండును, 

చాధ మిక్కిలి త్మీవ్యమె సూదులబొడిచిన విధముగ పోటును కల్లియుండంకు. (క్రి యలబే 

లిన హృద్రో,గమున దురద విశేషముగ నుండును; నోట నీరూరును. నోట నుమివచ్చు 
౧ \ 

ఖీ 

చుండును. పోటును నొప్పియు శల్తును, రొ మదరున టుండును*, మెకము గ మును. 
౧ శ య యా Wy 

అరోచకము కల్లును. కన్నులు నల్లవడును. వాపు పుట్టును. 

శ్రీ మిజహృ ద్యోగసంప్రా స్టే చరకమున గట్లు శవెచ్చ్పబడెను:--- “త్రిదోష 

ద్ జేతు హృద్రోగే యో దురాక్తాని షేవలే, తిలమురగుడాదీని గి న్షస్యోపళాయ శే, 

మన్షైకదేశే సం'క్లేదం రసళ్చాస్యోవగ చృతీ, సంశ్లేదాతి )మయశ్చాస్య భవస్త్యు 

* వహతాత్తనకి” (చరక, నూక. అ. ౧౭. కో, ౩౭. ౯) (నన్నిపాతమున గల్లిన 

పృాద్రోగమునందు రోగి మనస్సు నిలుపజాలక . చవలచిత్తుడై నువ్వులు పాలు బెల్లము 



హృద్రోగనిదానమ్ గ్లేపప్ర 

మున్నగు నవశ్యముల సేవించినయొడ వాదయమరమునం దొకచోట గ్రంథి 

జనించును. అచ్చట చెమకల్లి రస మక్క_డకు చేరును: అట్టి దృవము కల (గృంథియందు 

నూక్షురూవములగు పురుగులు పుట్టును. దానంజేసి దురద మున్నగుబాధలు కల్లినచో 

నయ్యది | కిమిజవా ద్భోగము పెచాక్యమునుబట్టి సాన్ని పాతికవ్భాద్బో దోగమునం 

దపక్థ్య్యాహారముల బేసి సినయెడ గృంథియు | క్రిమలును బుట్టి దానివలన | క్రిమిజ వృ దో, 

గము కల్లు నని తెలియుచున్న పే. 

== శక్తు(గ్రె వృాద్రో,నోవద వద వములు (om 

క్ల మస్పాదో భ్రమశ్నోపో శ్రే జ్లేయా_గ్లేపాముష ద్ర వాః, 

శ్రీమిజే శ్రీమిజాతీనాం 'స్టైసి. స్కి కాణాం చ యు ముతా, 7 

మళ కళేక్వము, షభ /మము, అ కోపము ఇవి హృ ద్యోగమున గల్లు నుపషద్ర 

వములు: క్రిమిజవ్భా ద్భోగమునందు కఫమున కల్లిన | కిమిచ్యాధికి జెప్పిన యుషద, 

వము లెల్ల కల్లును. (ఆయ్యవి వాల్లాసము, నోట నిరుకారుట, ఆహారము జీర్ణము 
య రా య మ 

తుముట, వడినెము ఇవి యగును 

తి శీ శ్రీమాధవకరవిరచి తే మాథవనిదానే 

హృ ద్రోగనిదానం సమా _ప్ప సమ్, 



3౦. మూ త్ర, కృ చ్చుని దానము 

—_—=ా (') శవా 

సు శ్చుతాచార్యుండు మర ముల వరిగణనము సేయునపుడు “సప్తోత్తరం మర్మ 

శతమ్” అని నూటయేడు మర్శముల గణనము జేసి అందు సద్యః ప్రాణవారమర ముల 

'జెప్పునపుడు “హృదయం వస్టి నాఖీ చి అని వాదయమర్శమును వ స్తిమర్శమును 

జెప్పియున్నాడు. కావున వృాదయమర మునకు సంబంధించిన వ్ఫాద్యోగమును జెప్పిన 

పదవ దాని సమానబలము కల వ స్తీమర్శ మునకు : సంబంధించిన మూత కృచ నిదానము 

చెప్పబడేను; 

0 మూ తృకృచ్ళ)) కారణములు, సంఖ్య థా 

వాాయామతిళ్లై" పధరూతుమద్య 

వ్రసద్దనిత్య ద్రుతపృష్టయానాత్ , 

ఆనూపమాంసాధ్యశ నాదజిర్షా 

తు వరో తే కృచ్యాణ్ నృణాం తథాహ్ట్రా, 1 

దేవహపర్మిశృమము  నధికముగ జేయుట, తీళక్లంబులైన యావధములను రూక 

మగు మద్యమును సేవించుట, అధికముగ స్తీ సంభోగము జేయుట, గుజ్జిములు వీను 

గులు మున్నగువాహనములపై కూర్చొని అధికముగ సవారిచేయుట, జలస్తాంతమున 

నుండు జంతువుల మాంసమును భుజించుట భుజించినతోడనే మరల భుజించుట 

బీర్ణముకాని వస్తువుల భుజించుట, ఇట్టికారణములచేత మనుజులకు మూ కేకృచ ము 

జనించును. ఈవ్యాధి వాత-పి త్త-కఫ-=సన్ని పాతముల వే జనించుట జేసీ నాల్లువిధంబు 

లును, శల్యపురీష శు శ అశ్ళ రులచే జనించు నని నాల్లున్వు అన్నియు కలసి యునిమిది 

అరి మూ త్రకృచ్భ్ర)సంప్రా ప్రీ రతా 

జో ఆడ ° 5 పృథజలానై సః కుపితా నిదానైః 

సంర్వేఒథ వా కోవము వేత్య వసా, 

మూ తస్య మారం పరివీడయ ని 
లో ౧ జావ 

దా తదా మూ ప క్ య దా త్ర యతీహా కృచ్చాత . 9 



మూత్ర కృచ్చ్రనిడానమ్ 985 

వాకపీ_త్రకఫములు వేరువేరుగ చెనను అన్నియు నొక్కతరి కలిపిమయైనను వాని 

వానికారణములచే మిక్కిలి ప్రకోపమునొంది వస్తి (మ్మాత కోశము) యందు చేర 

మూత,ము బైట వెడలుమార్లమును మిక్కిలి చాధనొంది (అడ్డగించును. అట్టిసమయ 

మున మనుజుడు మిక్కిలి కష్తమువేత మూ్రమును బైట వెడలించును. ఇయ్యది 

9 జ కు శ మూత్రము కష్టముగ వెడలుటం జేసి మూ కృకృచ్చ) మని యన్వర్థముగ 'జెప్పబడును 

తిరి వాతాదిజనిళ మూత్ర కృచ గృ )లతుణ ములు రతా 

త్యవ్వా_ర్రిరుగ్వజ్ఞ ణవ_స్తిమేళే) 

స్వల్పం ముహూుర్ష్హూత్రయతీహ వాఠతెాత్ , 

పీతం సర_క్షం సరుజం సదాహం 

కృచ్చ/ం మువార్లూ త్రయతీవా పీత్తాత్ , 3 

అల జల వాలీ వ_స్తెన్సలిజ్ఞస్య గురుత్వ శ్ థా 

మూ త్ర ౦ సవిచ్చం కఫమూూ త్ర కృ చ్చ, 

సర్వాణి రూపాణి తు సన్నిపాతాత్. 

భవ న్ని తత్క్బృచ్చ్రతమం పొ కృచ్చ/మ్. 4 

వాత ప్రకోపమున గల్లిన మూ తృకృచ గృ) మునందు వస్త్రీభోను, ెజ్జలయందును, 

గువ్యామునందును మిక్కిలి తీవ్రమైన నొప్పియు పోటును కల్లి మూకృమును మాటి 

మాటికి విసర్జించును. పిిళ్లేమున కల్సిన మూూత్రకృచ్భ)మున వచ్చని రంగుకలిగి రక్త 

ముతోకూడిన మూల్కముకు మిక్కిలి మంటతోడను నొప్పితోడను కూడినట్లు మిక్కిలి 

కష్టముగ మాటిమాటికి విసర్జించును. కఫమున జనించిన మూత్రకృచ భృ్ర)మునందు 

వస్తీయు మేఢథమును మిక్కిలి బరువై వాపు కల్దియుండును. మూత్రము చిక్క-మై 

కలకబోరి వెడలును. త్రి దోవనసన్ని పౌఠమున గల్లిన మూతృకృచ మున త్రిదోషముల 

కును వేరు వేర చెప్పబడిన లత్షణములన్నియు మీశ్రముగ గలసియుండును. ఇయ్యది 

మిక్కిలి కప్ప సాధ్యముగ నుండుము. 

అగ్రి శల్యజమూ క కృచ్చ లక్షణము ఈ 

మరా త్ర వాహిషు శ్ల్యేన త లేప్వఖిహ తేషం వా, 

మూ త్రకృచ్చ్శ్య)ం తదాఘాతాజ్జ్ఞాయతే భృశ దారుణమ్, ర్ 

వాతకృశ్చేణ తులారని తస్య లింగాని నికి శక్, 



286 మవూధవనిదా నే 

మూత్రముశు వహీంచు శండు స్రోతన్సులమార్ల మున _ ముల్లు మొదలగు శల్య 

ములు చేరి పుండై మ్మూతృమార్హ మును నిరోధించినను, అట్టిశల్యములచే నఖీిఘాతము 

కల్లినను, మిక్కిలి క్రూర్వమెన మూ శ్రకృచ గ్రాము కల్లును. ఈ కృచ గృ)మునందు వాతిక 

మూ కృకృచ మున కెప్పినలక్షణములు కబును* 

_ మూత్రృవహ స్రోశన్ఫులస్వరూపము నుశ్రుతమున నిట్లు చెప్పబడినది: మూ శ్ర 

వహౌద్వే; తయోర్వూలం వ స్తీ ఢం చః తత్త విద్ధస్య అనద్ధవ స్తీతా, మూత నిరోధ, 

ఖా 99 
ళ్ళ ॥ 

న్తబ్ధ మేఢ్యుతా చ. (మ్మూకృమును వహించు స్రోతస్ఫులు శండు, ఈ శంటికిని 

వస్తియు మేఢ్రమును మూలము. వీనికి శల్యాదులవె నభఖిఘాతము కల్పినయొడ వస్తి 

యంబ్బును మూత్ర, మడ్డగింపబడును. మేవానము _స్తంఖించియుండును) 

ఫ ము గి పురీషజమూ క్ర కృచ ప లతుణ ఈ 

శకృత స్తు ప తీఘాతాత్ వాయుర్విగుణ తం గత, 6 

పొ సీజం కరోతి చ ఆథ్షానం వాతకూలం చ మూ త్ర సద్దం క్ర , 

మలమును వేగము కల్లినపుడు విసర్జించక యడ్డుపర చినపుడు వాతము వ్రకో 

పమునొంది కడుపుబ్బరమును, వాతముచే నొప్పిని కల్లించి మూత్ర మును నిరోధించును. 

ఇయ్యది మలనిరోధమున గల్లుటం జేసీ పురీషజమూ క్రకృచ్చ) మని చెప్పబడును. 

0 అశ రీజమూ శృకృచ్భ)లక్షణము ఈ 

ఆశ రీహీతు తత్ఫూరం మూత్ర కృచ్ళ)ముదాహేత్ . 7 
ఆశి Wy 

సః అశ రీరోగమునకు ముందు దానికి హేళువైన మూక నిరోధము కల్లిన 

నయ్యాది ఆశ రీజమూత కృచ గృ) మునబడును.  (అశ్మరి యను మ్మూతృమున జనించు 

ఇ 
బి D 

రాయి మ్మూత్ర నాళమున కడ్డుపడి మూ త్ మును రానియ్యక అ నచో పిమ్మట మిగుల 

కషముచేళత ముందురాయి బెటవెడలి పిమట మ్యూతేము మిక్కిలి బాధతో 'వెడలును. 
లు ఎ ఆడీ ల 

ఇయ్యాది అశ రీజమూక కృచ్చు) మని యెొరుంగునది) 
ప్ల 

R అధి కు కృజమూ క్రకృచ్ళ )లతణము ఈ 

శే దణచరువహాలే మూత మానే విధావిలే, 
ర. నా ౧ WU 

సశుకం౦ మూత యేక్కృృచ్చా)వ్ష సి మేహానకూలవాన్ రె 
UU UU ఆచి 

శుక ము వాతపి కకఫములచే దుషమయి తేనస్థానమును వదలి మూత మార మున 
WU ఆద లు య WJ ౧ 

చేర మూక ముతో గలిసీ మిక్కి_లి కవముచే వెడలును* దీనివలన మూత ము వెడలు 

Dr) లు లీ 

జల క్ ఓ బి ల 

నపుడు వస్తీయందును మేఢ్ధుమునందును న్ ఎకల్లును ఇది శుక జమూ తే కృచ్చ))ము 

*ఆశ రీర్షోగము కారణముగా గల్లిన మూక కృచ ము అశ రీమా త కృచ J 
శి ద లి శ లెఖ 

మనబడు నని యర్థము చెప్పుట సమంజసమై యుండును. 



మూతశ్రకృచ్శ్చ్రనిదానమ్ 987 

అం ఆశ శ రీశర్క_ర భేదము dm 

ఆళ్ళ రీ శర్మ రా వైవ తుల్యసమృవలతు బె, 

విశేషణం శర్మ రాయా! శ్ళణు క కీ ర్రయతో మము, 9 

పచ్య్థమానాళ్ళరి పితాత్ నో మ్యమాణా చ వాయునా, 

విము _కృక ఫనన్థానా వర న్పీ శర్క-రా మతా, 10 

హృత్సీడా చేపథుళ్ళూలం కుమూవగ్ని శ్చ దుర్చల$, 

తయా భవతి మూర్చా చ మూ శ్రకృచ్శ/ం చ చారుణమ్, 11 

మూత్ర, వెగనికస్తాఖిః ప్రశమం యాతి వేదనా, 

యావదసార్థిః పున్నర్నెతి గుటికా స్మోతసో ముఖమ్, 12 

(వాతము ప్రకోపించి వ_స్టియందలి శుక - మూత -పీ ర్త - కఫములలో నొక 

దానిని శోషింవజేసినచో నయ్యది ఆవులకు గోరోచనపు గడ్డవలె నుండగట్టి కఠిన్నమై 

యుండును. ఇదియే అశ రి యనబడును. అటి యశ రియీ చాతవేగముచేక తునియ 

లైనయెడ శర్క_ర యనబడును) అట్టి అశ రి శర్కరలు రెండును ఒక చోటశేపుట్టి 

యొక్క_టే విధమైన లక్షణములు కల్లియున్నను అందులో శర్కర యనుదానికి కొన్ని 

విశేషలకణములు కలవు. ఎటు లన:-- పె జేష్పినప్ర ప కారము పుట్టిన అళ్ళ రి తొలుత నే 

పీత్తముచే పక్యమగుచు వారమువే వోషింవబడి కఫము సంబంధించ ేపండుటంచేసి 

యుుండవలె నుండక నినుకవతె తునియలుగ నగును. ఇదియే శరర యనబడును 

దీనియందు రొమునొప్పియు) శంవంబును," కుకీయందు శూలనొప్పియు, జఠరాగ్ని 

బలథ్నీణంబును కలుగును. మూర్భవచ్చును. మిక్కిలి _ -తీవ్ర, మెన మూత తృశ్చుచ్ళుము 

కలుగును. అట్టి శర్కు-_ర మూత్ర త్త మార్షము నడ్డగించినపుడు ై పె జెప్పిన బాధలు కల్లును 

మూ త్ర, వేగము చేత శర్క_ర స 'పెడలిన నో మరల నింకొకటి యడ్డవడునందాక 

బాధలు కొంచెము శమించియుండును, మరల శర్కరతునియ మూ త,ద్వారము నడ్డ 

శించినపుడు యథా(ప్ర కారముగ బాధ జలించుకు. ఇదియే. శర్కర అశ్శరుల వరస్పర 

"భేదము. 

బ్రతి శ్రీమాధవకరవిరచిలే మూాధవనిదానే 

మూ శ్రకృచ్శ/నిదానం సమా _వ్తమ్, 

జో 

# 1 
ల్ 

a 



౩౧. మూత్రాఘాతేని'దానమ్ 

అావాణా(్రివస్తస్రైప్పుములాలా 

మూత్రకృచ ఖఛ)మువలె మూత్రాఘాతంబును మూ్రమునకు జేంన వ్యాధి 
ను కి న్ చ నావనునాలున్నా యగుటంజేసీ మూత కృచ మునకు సిమట మూత్రాఘాతమ.ను జేవ్వట 

0 మూత్రాఘాతకారణంబులు = సంప్రాప్త పీయు ధ్రికా- 

జాయ నే కవిత రోమ: 8 మూశ్రాఘాతాన్త్ర యోదళ, 

పాయో మూతవిఘాతాదె వీ బాతకుణలి కాదయ్య, 1 
WU Uy ౬ డ 
మలమూూ క్ర శ్నుకృచాతాదులయొక్క_ వేగమును నిరోధించుటచే వాతపత్తకఫ 

ములు (వ్రపపీశము లై వాతకుండలిక మున్నగు మూత్రాఘాతముల వదుమూటిని 

కల్పించును. 

(మూత్ర కృచ్భ)మునందును_ మూత్రాఘాతమునందును లక్షణములు సమానము 

లుగ నుండును, అయినను మ్మూర్రకచ మున మ్మూకృబంధము కొంచెముగ నుండి 

బాధలు మిక్కిలి తీవృముగ నుండు ననియు, మూత్రాఘాకమున మూత్రము బాధలు 

స్వల్పముగ నుండి మ్మూతృబంధము మారే మధికముగ నుండు ననియు నీ శెంటికి పర 

స్పర భేదము చెరుంగునది.) 

అం వానకరుండలికాలవ,ణము తా 

రాయా ద్వేగ వినూతాద్భ్యా వాయుర( సా సవేదనః, 

మూత మావిళ్య చరతి విగుణః కుణలికృతః, ఏ 
షూ యూ 

మూత్రమల్చాల్బ్పమథవా సనుజం సమ్బ్రివ_ర్తతే, 

వాతేకుణ్ణలికాం కాన్తు వ్యాధిం విద్యాత్సుదారుణము, రి 

మిక్కిలి రూతములైన (జిడ్డు లేన్సి పదార్థముల భుజించుటవే నైనను మల- 

మూత్ర-వాత - శుక్రములయొక్క_ వేగమును నిరోధించుటచే చై నను వ_సీయండలి 

వాతము ప్రకోవమునొంది మూత్రమున బేరి యనులోమమై వేదన పుట్టించును. సుడి 

గాలివలి ముండలాకారముగ వ-సీయుదు సుచరించుచుండును. దాన శేసీ మూత్రము 

కొంచెము కొంచెము నైనను నొప్పితో గూడియెనను బైట వెడలును. ఇయ్యది వాత 

కుండలి యను ,క్రూరవ్యాధి యని యెరుంగునది. 



A న్న 

వా స 
4 EN 

ఫం స 

వాతము ప్రకోపించి వస్తియొక్కయు సదముదీ సక్ష్కయు మార్గము నడగింయ,. 
౧ డె Yr 

నష్టీ బలయను మూ లః (త్రగంబంధ మైన రాయిని కల్లించును. అయ్య లించుచు నున్నతం బె + స "7 

ఫ్రీ వ, మైనబాధ గస్టంచును. అయ్యది యడ్డవడి నులమూకృముల వెడేలసీయక్ష నిరోధిర 

చును. (ఈయష్టీల యనునదియు నశ్శరిబో లె మూత్ర, ముస జశించుకు 

రి చాతేవ సీ లవణము ఏతా 

“వేగం విధారయేద్య స్తు మూ త్ర్రస్యాఒకుళ లో నరక, 

నిరుణద్ధి ముఖం తస్య వ నెను స్తీ సీ తో2.నిలః. ర్ 

మూత్ర సజ్జ భవె తై లేన వ స్తీకుతీనివీడి త్ర 

వాతవ సి 'స్తిస్స విజ్ఞయో వ్యాధిః కృచ్చప్రసాధనః 6 

మనుజుడు కొన్ని నిర్భంధ శారణ నుల నేక మూశ్రమును దాని వేగసముయమున 

విసరింవక యిడ్గువరచినచో వ సీయందలి వాతము ప,క్రోపించి వ స్రీయొక్క._ ద్వార 
జ ౧౫ జర (Uy నన 

మును అడ్డగించును. దానివలన మూ శ్ర ము బెటరాక యుండును. వస్తీయందును కుట 

“యందును తీవ, మైనబాధ కల్లును. ఇయ్యాది వాతేవ సీ యనువ్యాధి. మిక్కిలి కష్ట 

సాధ్యముగ నుండును. 

_అథ మూ, తారీతలక్ష్ ణము రతా 
లో 

చిరం ఛారయతో మూత్రం త్వరయాన ప్రన ర్తే, 

ముహామానస స్య మన్గం వా మూ త్రాతీతస్స “ఉచ్యతే. 7 

మూ, వేగము కల్రినపైడు దానిని విసర్టింపక ఇబాలకాలమువరకు బిగబట్టినచో 

మూత్రము సరళముగ శీమముగ వెడలక "చాలకాలమునకు మెల్ల మెల్లగ వెడలును. 

ఇయ్యది మూ, ౌతీత మన "బడును, 

—-4ర్రి మూత్ర జఠరము (౫౯ 

మూత న ర్ ha నిహతే శ తదుదావర్త రహెతుకః, 

కుపితో వాయుః ఉదరం వూరయేద్భ కమ్, 8 

MEE 



9290. మవూధవనిదా నే 

నా భేరధస్తాదాళ్ల్తానం జనయే_త్తివ్ర వేదనమ్, 
ర్తి — 

నినిరోధజము, | తనూ త్ర జఠరం విద్యాదధోవ స్తీ 9 

మూ తృముయొక్క_ వేగమున కళిఘూాతము కల్లినయెడ వాతము విలోమముగ 

సంచరించును, దానివలన నపానవాతము (ప్రకోవము నొంది యుదరమునెల్ల ఫూరిం 

చును. దానం జేసీ నాభికి (క్రింది భాగము. ( శ్రీ గడుపు లేక పొత్తికడుపున నధికముగ 

నుబ్బరమును తీ వృమైన బాధను కల్లించును. వ స్తీకి కిందిభాగ మడ్డగింపబడుట చే గలుగు 

దీనిని మూత్రజఠర మని వచించెదరు. 

అ మూూ త్ర్రత్సబజ్దలతణము రతా 

వసా వావ్యథ వా నాలే మణొ వా యస్య దేహినః, 
వాలి 

మూత్రం పృవృ త్త త్తం సజ్జతే సర_క్రం వా వ్రవాహతః, 10 

స స్రవేచ్చనై రల్పమనుల్సం 'సరుజం వాథ నీరుజమ్, 

విగుణానిలజో వ్యాధిః స స మూత్ర త్సజ్ఞసంజ్ఞి త్య, ll 

వ_స్టీయందై నను, మూ శ్ర నాళమునందై నను, లేక గువ్యామున కృ భాగమున 

నున్న మణియంచై నను మూ, తాశయమునుండి వెడలిన మూతృము బంధింపబడి 

యున్నను; లేక బలాత్యారముగ ముక్కినవ్వుడు రక్తముతోగూడి కొంచెము కొంచె 
ముగ మెల్ల మెల్టగ చాధయుండియో  లేకయో వెడలిననుు ఇయ్యాది మూ త్రో త్సంగ 

మని యెరుంగునది. ఈవ్యాధి వాళ ప్రకోపమున కల్చును. 

_ఇ,[ మూ శ్రే శఈయలతణము థితా- 

రూతుస్య శాన దేవస్య వ ద్లీస్థై వీ త్రమారుతౌ, 

వూ త్రమేయం సరుగ్రాహం  జనయేతాం తదాహ్వాయమ్, 12 

శరీరముగా దలి జిడ్డు నశించి రూశయశరీరము కలవానికిని శరీరము కృళించిన 

వానికిని వస్పియం దుండు పి  త్తృవాతములు రెండును (సృకిోషి వీంచి మూత్ర త మును శీతం 

జేయును. దానంజేసీ నొప్పియు మంటయు కల్లుళు. దీనిని మ్నాక్రకయ మని 

వచించెదరు. 

వారి మూూత్తగ, ంథిలశ్ ణము ధక 

అన్తర్వ స్తీముఖే వ వృద్ధః స్థిరో ఒల్పస్పహసా ఛవేత్ , 

అత శృరితుల్యరుగ్ద ని ని మూత తగని ఉచ్యతే, 18 

వ_స్రీయొక్క_ వభ గమునకు లో పక్క. వర్తులంబును కరినంబును 

మిక్కిలి చిన్నదియు నగు గ్రంధి యలిశీ న) ముళ జనించుకు. ఇయ్యాది యళ్శరికీ 
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సమానమైన బాధ కల్లియుండును. ఇది మూత, ద్వారమున జనించినది కావున మూత్ర, 

(గంధి యని చెప్పబడును. 

తంత్రాంతరమున దీనిలక్షణం బిట్టు కానంబడియెడు: “రక్తం వాతకఫాద్దుష్టం 

వస్తీద్వారే నుదారుణమ్, గృంథిం కర్యాత్స కృచ్చే)ణ నృ జేన్నూత,ం కదావృకక్. 

అశ రీనసమమూలం తం రక్ష గృంథిం వ్రచత తే.” వాతీకఫములు రక్తమును చెరిచి వష్తీ 

యొక్క ద్వారమున మిక్కిలి దారుణమెన (గ్రంథిని కల్రించుకు. అట్టి గంధి మూత్ర, 

మార్లము నడ్డగించియుండుటం బేసి మ్మూతృము మిక్కిలి కష్టమువేత వెడలును. ఇయ్యది 

యశ్శరిని బోలియుండును. రక్తము | గృంథిరూపముగ నుండుటంశేసి యిది రక్ష్మగంథి 

యని చెప్పబడును. ఈ వ్యాధియందు రక్తము గృంథియావముగ నుండు ననియు, అశరి 

యందు మూ త్రశుకాదులు ఘనీభవించి యుండగనగు ననియు నీశెంటికిని వరస్సర 

ఛేదము చెరుంగునది, 

యిట్టి మూ తశు క్రృలమీణము రఆా- 

ల 1 
మూ్రి, తస్య సీయం యాతో వాయునా శు క్ర ముద్ధితరు, 

న్ధానాచ్చ్యుతం మూత్రయతేః పొకృశ్చాద్వా వ్రవర్హ . 14 

భసోదక వ తీకాశం మాత శుకం తదుచ్య తే, 
3 లీ J \(W 

మూత ము వెడల వేగముకలియున్న సమయమున మూ,కేమును విసరింపకయే 
ల ౧ లో జ 

స్త్రీతో రతి సేయునెడ తనచోటినుండి చలించిన శుక్రము వాతముచేత ప్రేరికమై 

మూత్రమును విడుచునపుడు మూ కృమునకు ముందుగవైనను వెళుకచెనను బూది కలిపిన 

సీళ్ళవలె 'వెడలును. ఇయ్యాది మూూశృశు క, మని చెప్పబడును. 

0 ఉహ్హ చాతలత్ణము రతా 

. ఏ౨ 5 | 1 క వ్యాయామాథ్యాత వై: పి త్తంవ స్తం (పప్యాఒనిలాన్వితమ్ ర్ 

ణి గ్ ౪“ వే 9 వస్స్ిం మేఢ్రం గుదం నైవ పృద పీత్సావయేదధః, 

మూత్రం హారి ద్వమభథవా సర_క్షం ర_కమేన వా, 16 

Q 6 ఇ కే కృచ్యాత్పునః వునర్షన్యొరున్ల వాతం బ్రువ్తి తమ్, 

చేహవరి శమము నధిక్రముగ చేసినను, అధికముగ త్రోవనడిచినను; అధికముగ 

చెండలో నంచరించినను పిత్తము (ప్రకోవమనొంది వ స్పియందు జేరి వాతముతో 

గూడి వ స్టీయందును గువ్యామునందుశు గుదమునందును మంట బుట్రించి వచ్చనెన 

మూ్యూత్రమునైనను, లేక రృక్టముతో గలిసిన మూత్ర్తమునైనను. లేక కేవలము 
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రక్తమునై నను మూక మార్గమునుండి (సవించబేయును. అయ్యాది మిక్కిలి కష్టముతో 

మాటిమాటికి కొంచెము కొంచెముగ వెడలును, ఇయ్యాది యుస్త్రవాత మని పిలువం 

బడును, 

0 మూత్ర సాదలత్షణము రతా 

పిత్తం కథో దాషవపి వా సంహన్వ్యే లేఒని లేన చేత్ , 17 

కృచ్యాాాన్గూత్ర,ం తదా వీతం శతం ర_క్టం ఘనం సృజేత్ , 

సదాహం రోచనాళ జ్ఞమార్డ వర్షం భవేత్తు తత్, 18 

శుష్క_ం సమ స్తవర్లం వా మూత సాదం వద్సి తమ్, 
—0 ౯9 లో —0 

పిత్త దృవమెనను, కఫ దృవమైనను, "లేక అండును కలిసీయెనను చాతమునే 

ఫఘ్టనీళ్ళవించి వ స్తియందు జేరనయెడ మూత్రము వచ్చగనైనన్సు తెల్ల గవైనను, ఎజ్టిగ 

నెనను, చిక్కనై మంటతోగూడి మిక్కిలి కష్టముతో వెడలును. అట్టి మూశ్రమును 

విసర్జించిన పిదవ భూమి,పై నెండినచో గోర్ చనవర్ష ముగ వై నను "లేకు శంఖచూర్హ్యము 

వలెనె నను, -లేక్ట నానావర్షములు_ కల్లిమైన నుండును. దీనిని మూత సాద మని 

వెప్పెదరు, 

" = విడ్విఘాత లతణము థికాా 

రరూతదుర్చలయోర్వాలే నోదావ రం శకృదర్భదా, 19 
= 

మూత సోంత ఒనుపద్యేత విట్బంసృష్టం తదా నర, 
ఈ టు క్ 

ఆసు 
విద్దంధం మూత్ర, యేత్కృచ్చాా)ద్విడ్విఘాతం వినిర్ది ెత్ , 20 

శరీరము రూతు మె బలహీన మెనచానికి చాతము పృకోపించి పకాష్టశ యమున 

నుండు నులమును విలోమముగ సైకి వ్యాసింపజేయును. అయ్యది మూ క్రమార్హమున 

శేరును. ఆట్టియెడ మూత్రము మలముతోగూడి మలముతో సమానమైన దుర్తంధము 

కల్లి మిక్కిలి శష్ట్రముగ వెడలును. ఇయ్యది విడ్విఘాక మను మూశ్రాఘాతము. 

6 వ స్తికుండలి లవణము యా 

= న 5 న్వ్ 
ద్ర శాధ్వలజ్ఞనాయానై రభిఘా తాత్ప్రపడనాత , 

స్వస్థానాద్వ_సారుద్వ త్తః స్థూల స్తిష్టత్ గర్భవతి , ల] 

శరాలస్పన నదాహారో బిన్లుం బినుం స వతేస్థిపి, 
ది ఒం “ది ద UU 

వీడిత్ర సు సృజెదారాం సం సమో ద్వేష్టనా రిమూాన్ , 22 

వ స్తీకుణ్తలమావాంస్థం ఘోరం శ స్త్ర విపోసమమ్, 
పాయో దుర్ని వార మబుద్ధిఫిః. VA) సవన ప బల సవ వ్ర TE 
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తనీ సీన్సిత్తానితే దాహళ్యూలం మూ త్రవివర్శ తా, 

శ్లేవణా గౌరవం శోథః స్నె్ధం మూత్రం ఘనం సితమ్, 24 

కగుమున 'దారినడచినను, కాలువ ముదలనువానిని దాటినను, శరీరమునకు 

ఆయాసము కల్లించువనుల శేసినను వస్తీప ప్రదేశమున నభ్గిఘాతము కల్లినను, అట్రిస్ట స్థలమున 
వీసిశ్రికొనినను, మూత్ర ఫలి శి కనస్థానము కుండి పెకి వ్యాపించి గర్భమువ లె "ఫ్థాంయె 

యుండును. అట్టియెడ వ స్తీ ప్రదేశమున నొప్పియు పోటునుకలిగి అదరుచు మూ తము 

బొట్టుబొట్టుగ కారును. అప్పుడు పొత్తికడుపును విసికికొనినచో మూ రము ధారగ 

వెడలును; కాని అపుడు వ స్టివట్టుకొని పౌరలుచున్న ట్లుండి నొప్పితోగూడి యుండును, 
ఇది వస్తికండల మని చెప్పబడును. ఇయ్యది శ స్రుమును విషమునుబోలి మిక్కిలి 
(కూర్యె యుండును. ఈ వ్యాధియందు వాతము మిక్కిలి బలిష్టముగ నుండుశు. తెలివి 

"లేట శీని వైద్యుల కనివార్యమగును- అయ్యది పి త్తముతో గూడియుండునెడ మంటయు 

పోటును కల్లి మూతృము వివర్ణముగ నుండును కఫమున జనించినచో బరువై వాఫుకల్లి 
మూత్రము స్నీగ్గంబును తెల్లనివర్థ ంబును కల్లి చిక్క_నై వెడలంను, 

అగి న స్టీకుండల సాధ్యాసాధ్య లశ్ణము థియా- 

నేవ్మరుద్ధబిలో వస్తి స్పీపితో దీర్లో న సిధ్యతి, 
య్ 

అవిఖా] నృవిలస్పాధ్యో. న తు యః కుల్ణలీకృత్క 

స్యాద్వస్తా కుణ్ణలీభూ లే తృణోవాళ్నా స ఏవ చ, 95 

పిత్త ముత్క_టమె వ స్తీరం ధ్ర ము కఫముచే నడ్డగిందబడినయెొడ నయ్యాది నివర్హిం 

చదు* వస్తిద్వారము అడ్డులేక వస్తి కుండలమువ లె చుట్టుకొనక యుండినచో సాధ్య 
మగును, వస్తి కుండలమదశె చుట్టుకొనియున్న పుడు గః ప్ప్యు మూర్భయు శాసమును 

కలును. 
౧ 

వతి శ్రీమాధవకరవిరచితే మాధవనిదానే 

మూ తాఘాతనిదానం సమా _ష్ట మ్మ 



3౨. అశ్ళరిని దానమ్ 

నన న 

నీ రాం న శ్ అశ రీవ్యాధి మ్యూత్రానూశమువ లెనే మూత్ర మును నిరోధించి బాధలగల్లించు 

నది కావున మూత్రాఘాతమును బెప్పినపిదప నశ్ళ్శ రీనిధానమును చెప్పుట. 

అరి ఆగ శ రీకారణములం-సంఖ్య ~~ 

వాతపిత్తకపై స్తీ సృళ్చతేర్థి రీ శం క్ర జాఒవరా, 

ప్రాయః శ్తేషాశయాన్స శ్వా ఆల్ ర్యస్స్యుర్యమోపమాం, [ 

అశ్ళ్యరి యను వ్యాధి వాతేపి త్రకఫములచే 'వేచ్వేరుగ జనించినది మూడువిధము 

లును, శు కృమున జనించినదియు కలిసి నాల్లు విధము లగును. ఈనాల్లువిధములైన 

యశ్శరులయందును కఫము ప్రధానముగ రాజై యుండును. ప్రాయిక్రముగ నీ నాల్డును 

యమునిబో లె ప్రాణాంతక్రము లై యుండును. న్ 

అధి వళ్ళ రీ సమ్బా) క్షి వీ రతా 

విశో షయేద్య సినతస్పళుక్రం ర 

మూత్రం సవి సవి త్తం వవనః కఫం వా, 

యదా తదాశ ర్యుపజాయలే తు 

క్ర మణ పి _త్రెషిివ రోచనా గోళ, 9 

వాసము ప్రళోవమునొంది వస్టియుదు జేరి (వస్తీద్వారము నడ్డగించి) శుక్ర 
ముతో గూడిన యాత్రమనై నైనను ద్రవరూపమెన వి త్రముతో గూడిన మూత్రము 
నైనను కఫముతోగూడ్స మ్యూత్తమువైనను,. లేక కేవల మూ త్తము.ైై నను కోపం 
జేయును. అట్టి కోషింవబడిన మాత్రమున గోవుయొక్క. వీ శ్రమున నోరోచనము కల్లు 
భంగ కఠినమై రాయివ లెనుండు ఊండ పుట్టును. ఇయ్యది యశ రి యనబడును. 

ఇచ్చట సీని యము నెరుంగునది:--- వాతము వ శ్తిర్వారము నడ్డ గం చినపుడు 

కీవల మూ త్యమునై నను, లేక పీత్తద్వవము - కఫదృవము - శుక్ళము అనువానిలో 

నాళా_కడానికో, కూడిన మూ త్ర్తమునై నను శోబింవటజేసీ య రిని కలీంచును, 
ది 

అందు “కేవల మూూత్రమున జనించినది మూూత్రాళ రి యనియు, తక్కినవి మూడును 

ళ్ వ్ఆాన్ల 3 నా జ లో we ర్ర్ముముగ ర్రెశ్త్చరె కఫాశ్యరి, ఛుప్రాళరి యనియు పరునగ జెవ్నబడును. ఈనాల్డును 
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న, 

నముగ నుండును. ఈ విషయమును వాగ్ళటాచార్యు డి ట్లుపదేశించెను:=-“యచదా 

వాయుర్తు ఖం వ స్తేరావృత్య పరిశోషయేల్,. మూత్రం సపిత్తం సకఫం సశుక్రం వా 

తద్నా కమాల్ . సంజాయ లేఒళ రీ ఘూోేరా పిత్రాద్దోరిప రోచనా, నేవాశ్రయా చ 

సర్వా స్యాత్” (అ. వ్యా. ని. అ. ౯ క్లో. ౬-2) ఇచ్చట “కృమాల్ సంజాయలే 

౬శ రీఘోరా” అని చెప్పినందున నొకదానికన్న నొకటి క్రూరమైన దని తెలిసెడిని. 

-అధ్రి ఆశ రీప్రూర్షయాసము రత 

నె కదోపా శ్ యౌాస్సర్వాః; అథాసాం వూర్షలతుణమ్, 

వస్త్యాత్తానం తదాసన్న బే ఇషు పరితోతిరుక్ , లి 
మూల్రే, బ_స్తసగన్థత్వం మూత్రకృచ్చ)ం జ్వరోఒతిరుక్, 

పె బెప్పిన యశ రీరోగములన్ని యు త్రిదోషముల నాశ్రయించి జనించును, 

వరుసగ నొకదానికన్న నొకటి కూ,;రమైె యుండును. అన్నిటియందును కఫము ప్రధా 

ఈ యత్మ రీవ్యాధి జనించుటకు మున్ను వస్తి యుబ్బును. ఆ యశ రికి సమోపమున దానికి 

చుట్టును మిక్కిలి నొప్పికల్ణును. మూత్రము గొజ్టైలమ్మూత ముతో సమానమైన గంధము 

కల్చియుండును. మూత్రము మిక్కిలి కష్టమువే వెడలును.  జ్వరమును అధిక మైన 

చాధయు కల్లును, ఇయ్యవి యశ్శ రీవ్యాధికి పూర్వరూవములు, 

వ ఆశ్యరీసామాన్యలత ణములం Od 

సామాన్యలిజ్ఞం రుజ్నా ఖినెవనీన_స్పిమూర్థసు, 4 

విశిర్ణథారం మూత్రం స్యాత్తయా మాసై నిరోధిలే, 

తద పాయాత్సుఖం మేహాదచ్చం గో మేధఫోపమమ్, ర్ 

తత్సంటు భాత్ కలే సాస్రమాయాసాచ్చాతిరుగ్భ వేత్ , 

అశ రీవ్యాధు లన్ని టియందును నాఖిస్తానము, సేవని యను గువ్యామునందలి చ్ లీ థ్ భి 
కుట్టువంటిభాగము, వస్రీయ్యృభాగము. ఆను సీపృదేశమాలయందు మిక్కిలి బాధ 

అల న్ i వె 
కల్లును. ఆశ్చరి మూ త్రమార్హము నడ్డగిం చినపుడు మూత్రము ఛారగ డలక చీలికలె 

వెడలును. అయ్యది మూ శ్రీమార్థమునుండే జారివడినపుడు నుఖముగ . గో మేధకమణి 

వలె స్వచ్చముగ మూత్రము వెడలును- ఆశ రియొక్క_ నన్ముర్దమువేత వ స్టియందు 

పుండై నపుడు రక్తముతోగూడి ప్రయాసమువలన మిక్కిలి బాధ కల్టును. 

సుత్రుతమున సీవనీ వివరణమున----“న ప్పసేవన్య$; ,........ జహా శేఫ సోశే 

3 కా అని గువ్యామునందలి సేవనిని చెప్పియున్నారు. 
యోనా 
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0 వాత జాశ రీలక్షణము ie 

తత త్రీ వా తాద్భృశం చారో దన్హాన్థాదతి వేవ'తే, 6 

గృహ్ణాతి ముహనం నాభిం వీడయత్యనిశం కరణ, 

సానిలం ముజాతి శక్ళత్ మువు్మెహతి బిన్గుశః, 7 

శ్యావాఒరుణాశ రీ చాస్య స్వాచ్చి' ఆాకజ్టనై ఒన్ రివ, 

చా శాధిక మెన యశ్శ రియందు మూత (మును విసరించునపుడు మిక్కిలి బాధ 
కలీ యోరువలేక పండ్లు కొరకును. వడవడ ప వణకును. “సవ్యామును చేశబట్టికొనును. 
ఎల్లప్పుడును బాధ కోరువజాలక బొడ్డుదగ్గి ర చేత పిసీకికొనుచు నరచుచుండును. అపాన 

వాతముతోగూడ మలమును విసర్జించుకు. మాటిమాటికిని బొట్టుబొట్టుగ మూత శ్రమును 
విడ చును. ఆశరి సీలవర్థ ం౦బును అరుణవర్షంబునై ముండ్లు గ్రచ్చినవిధమున బస కల్లి 
యుండును. 

అం పీ _ర్తీజాళ్ళ రీలక్ణము గి 

పి తేన దవ్యాతే వ స్తీః వచ్యమాన ఇనోపష్యవాన్, 8 
భల్లాత శాస్థిసంస్థానా ( ర _కృవతాఒనీ తాళ్ల ప్రి" 

పి త్తమున జనించిన యశ శృలీవ్యాధియయందు వస్తి ని నిప్వున కాల్చబడినవిధముగ వేడి 
కల్లి మంట. బుట్టును. ఆశ రిర క్తవర్త ర్హ ంబుకు, వీతవర ౦ ర్ల ంబు, సీలవర్గ ౦బునై జీడిగింజలోవలి 

విర్తువలె నాకారము కల్దియుండును. 

అరె కఫ బాశ రీలక్ష్ ణము రతా- 

వస్పిర్ని స్తుద్యత వవ శ్లేషణా ధీతలో గురుః, 9 
అళ్ళ రీ మహి క్ల శామధువర్లా_థవా నీతా, 

జ! కఫప్రకోవమన జనించిన యశ్ళరియందు వ నియందు నూదుల (గుచ్చినట్టు 

పోటు పుట్టును. చల్లనై బరువుగ నుండును. అశ్ళరి మిక్కిలి గొవ్పదియై నునుపుకల్లి 
-తేనివంటిరంచై నను తెల్లనీరం౫ నను కల్చియుందును. 

తిరి బెలురకు జనించు అశ రీగసణము de 

ఏకా భవన్తి బాలానాం తేఘామేవ చ భూయసా. 10 
ఆశ శ్ర యోపచయాల్పత్యాత్ గ్ర గ హఠావారణే సుఖ్రాక 

పెజెప్పబడీన వాత-పి త్ర-కఫములచే చెపజేర గల్లు అశ్చరులు మూడును పసీ 
ఛాండ్ర, కు తరుచుగ కల్లును పెద్దవాం (డృకో నొకన మయమున * కలుగవచ్చును. పీల్ల 
వాంక్రవ ఆశ రి కాళ యమగు వస్తి స్ప మిష్కేలి చిన్నదిగ నుండుటవలనను, చానం చేసీ 
మిక వృద్ధినొందక స స్వల్పముగ నుండుట మేతను దానిని గృహించుటకోను శలాకలవే 
వెలికి వీయుటికను నులభిముగ నుండును. 
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పసీవాండ్ర, కావ్యాధి కల్లుటకు కారణముల ను శు తుం డిట్లు చెప్పెను: 

“ప్రాయేతై తా స్టీ సో౭శ శర దివాస్వప్న సమళనాద్ధ్యభనకితని స్నిగ్ధ మధురావోర 
(వీయత్వాద్వి శే షే ఆ చాలానాం భవ ని న్ని శేషా మేవాలవ స్టీ కాయత్వా దల్పమాం 

సోవచయాచ్చ వసే స్పుఖ్యగ వాణా౬=వారణా భవన్తి” (ను, ని, అ, తి పె చెప్పిన 

యశ్శ రులు మూడును పిల్లవాం డ్రు, తరుచుగ చగటియందు నిదురించు టయ౨దును, నమ 

శనవమే (వథ్యాపథ్యముల చేర్చి భుజించుట) నందును, అధ్యశనము (భుజించినతో డే 
మరల భుజించుట) నందును, శీత - స్నిస్ధ - మధురాహారములయందును మిక్కిలి ప్ర క్సీ త్రి 
గల్లి వాని నలవాటున నుంచుకొనియుందురు కావున వారికి వెేేషముగ కల్లుచుండుసు. 
వారిక శరీరంబుళు వస్తియు మిక్కిలి స్వల్పముగ నుండి శరీరమాంసము మిక్క_టముగ 
వృద్ధినొందక స్వల్పముగ నుండుటంశేసి ఆశ రిని పట్టుకొని శలాకచే వెలికిదీయుటకు 
మిక్కి_లి నులభముగ నుండును. 

ఈ శుక్రాళ్య రీలక్షణము తా 

కుక్రాశ రీతు మహతాం జాయతే శంక రృథారణాత్ , 1] 

స్థానోచ్చ్యుతమము క కం హొ మువ్క_యోార న్ల న లేఒనిలః, 

సోషయత్యుప పసజ్ఞ వ్యా శుక్రం తచ్చు క్రమళ్ళరి, 12 

వ _స్తేరుజూ త త్రకృవ్రత్వముప్కశ్వయథు హరిణ 

తస్యాముత్వన్న మా త్రాయాం శుక్ర మేతి విలీయతే, 18 
డితే త్వవ కాశేఒసి౯ా, ఇళ 6 కలి రతిం వ శి వ్ర భి శీ 

చసెదవారలకు శుకాశరి కలును:ా-డఉూాదే కము కలిననమయమున శుకము ది WU ర శ్ ౧ (UW 
న్వస్థానమునుండి చలించును. దానిని బైట విసర్జించకయున్న చో వాతము దానిని నిదో 

ధించి వృషణముల మధ్య భాగమున నిల్పి శోషింప జేయును. అట్టిశుక్కము భునీభవించి 
యుండవలె నేర్పడును, ఇదియే శుక్రాశ్య్మరి యనబడును. ఈవ్యాధియందు వ స్తీలో 
పోటు పుట్టును, మూత్రము మిక్కిలి కష్టము చే వెడలును. అండములయందు చాపు 

పుట్టును, ఇయ్యది కల్లినతోడే చేతితో మర్దనము చేసీనచో శుక్రము _బెట వెడలును, 
లేక శు శ్ మచ్చటనే కరగి యణగును. 

అధి శర్క_రాలత్షణము ధిక 

క. అత ర్యేవ తు శర్కరా, 

అణుశో వాయునా ఫిన్నా;సా తనీ సిన్ననులోమే, 14 

నిరేతి సహమూతే ర్రేణ, పృతిలో మే నకద్ధ్యరే, 

మూత్ర వ్రతః ప్రవృత్తా సా సకా కుర్యోదువ ద్ర వాన్, 13 



ర్సీగ్రిై మా ధ వని డో నే 

చార్చల్యం సదనం కార్భర్థం కుకీకూలమథారుచిమ్, 

పాణ్లుత్వముప్త వాతం చ తృన్లాం పృొత్పీడనం వమిమ్, 16 
డ ణా ద్ర 

పె జెప్పబడిన శుగ్రాశ్యరి పృకోవమునొందిన వాతముచేత సన్న ముక్క_లుగ 

ఛేదింపబడినయెడ నాయశ రియే శర్క-ర యనబడును. ఆటిశర్క_ర వాతము అను 
-— లు 

లోమముగ సంచరించునపుడు మూత ముతో గలిసి వెలికి వచ్చును. వాతము ప్రతి 

లోమమెనపుడు చెటవెడలక యడపడును. అట్టు లడవడినయపుడు మూ,తే, మార్షము 
రా యా డ (J) యి క్ ౧ 

ననే నిలచి దుర్చలత్వము; బడలిక, శరీరము కృశతనొందుట,; కడుపులో శూల, అరుచి, 

శరీరము తేల్చబడుట్క ఉష్ట్ర వాతము, దప్పి, రొమృనొప్పి, వమనము అను నీయుపద్రవ 

ముల గల్లించును. (అట్లియళ రియే మిక్కిలి సన్నగ నినుకవలె వాత(ప,కోవము వేత 
గి లా (UU 

ఛేదింవబడిననాడు అదియే సీకత యనియు చెప్పబడును. 

ఇచ్చట నీనిర్ణయము ఇెరుంగునది:---కేవలము ఆశ రీ యనునది మూవూత్రముతో 

సాడ ధారాళముగ నొకప్పుడైన బైట వెడలక మూత్రము నడ్డగించియే యుండును. 

శర్క-_ర యనునది చిన్న ముక్క-లు కావున వాతము అనులోమ మగునపుడు మూత్ర, 

ముతోగూడ చేట వెడలుగు. ప్రతిలోమముగ సంచరించుతరి వెడలక మూల్తేము 

నడ్డుపరచును. కావున సీళింటికి నిదియే వరస్పర భేదము. మరియు నశ్య్శరియందు దాని 

యాకార ేదంబును రంగు భేదంబును చెప్పబడినది. ఆకారభేదమునవేత దాని కనుగుణ 

మగు శలాకములచేత నాకర్షింప ననువువడును. వర్ణ ఛేదముచేత వాళపి త్తకఫ భేదముల 

నిర యించి యశ రివలనగల్లు వ,ణమునకు వా తాద్యనుగుణముగ చికిళ్సచేయ ననుకూల 

మ లాం ౧ ఓ 

మగును. కావున ఆకృతివర్ణ భేదముల జెప్పినది నిష్ప్రయోజన మని యొకప్వుడును 

ఇభ్కుమింవవలదు. 

ఎ పై(ర్రి అసాధ్యశర్క_రాళ రీలక్షణము ఈ 

ప శూననాభివృహణం బద్దమూ త రుజూాయుతమ్, 
ww) (| ళు టి ¥ 
అశ్మ కుషయత్యా్యాశు సికతా శర్క_ రాన్వితా. 17 

ఆశ రీరోగమునందు నాఖిస్థానమునందును, వృషణములయందును "నెక్కువ వాపు 

క్రల్లినన్కు మూత్రము బంధించబడి మిక్కిలి తీవృమైన నొప్పికల్లినను ఆశ రీరోగము 

అసాధ్యమగును. మరియు నయ్యది సికళతోడను శర్క-రతోడను కూడిన నసాధ్యమగును, 

పె లక్షణములతోగూడిన యశ్ళరి మనుజుని చంపును, కావున మిక్కిలి దువ్క-రనుగు 

నని భావము. 

బ్రతి శ్రీమాధవకరవిరచితే మాధవనిదానే 

అక్ష రీనిదానం సమా ప్లమ్, 



3. పృమేహనిదానమ్ 

(వ, మేహంబును అశ రింబోలె వస్తీయందు జనించునది కావున దేశ సామ్యమును 

బటి యశ రీనిదానమును జేప్పినపీదవ (ప, మేహనిదానమును జెవ్వుట = 
లు ఆశీ / 

శం (వ్ర మేవాకారణములు తా 

ఆస్యాసుఖం స్వవ్న సుఖం ౨ దీన ర్రామో్యదకానూవరసాః వయాంనీ, 

నవాన్న పానం గుడవై కృతం చ వ్ర "మేహహూాతు; కఫకృచ్చసర రమ్. 

వనులు చేయక యెల్లవ్వడును సుఖమును కూరొనియుండుట, అధికముగ నిద్రా 

సుఖము ననుభవించుట, పెరుగును సేషముగ నువయోగించుట, గ్రామమున నుండు 

జంతువులయొక్క_యు, జలమున నుండు జంతువులయొక్క_యు, జలప్రాంతీమున నుండు 

జంతువులయొక్క_యు మాంసరసము నువయోగిం చుట, పాలుద్రావుట, పనూత్రనములగ 

నన్న పానముల నువయోగించుట్క 'బెల్లముతో జేయబడిన భఛత్యూదుల నువయోగించుట, 

ఇవియన్ని యు పృమేవాము గల్లుటకు కారణములు. ఇవి గాక కఫమును వృద్ధి నొందిం 

చునవి యన్నియుగూడ (వ, మేహముల గలించును, 
౧ 

మరియు వాగ్భటాచార్యుడు “తేషాం మేదో మూ కృకఫావవామ్, అన్న పాన 
శ్రీయాజాతం యకత్స్వాయ స్తళ్స)వర్హకమ” (అ. వా. నః ఆ. ౧౦. క్లో. ౨) అని 

చెప్పేయుండుటంేసి మేదస్సును మూతృమును కఫమును వృద్ధినందించు నన్న పానంబు 

లును, ని దృమున్నగు చేహ్హహావములన 1 వ్యాపారములును ప్రాయికముగ ప్ర, ప, మేపాముల 

గల్లించు నని తెలి పెడిని, 

కిరి ప్రమేవాసంప్రా ప్రి త 

మేదశ్చవమాంసం చ శరీరజం చ క్లేదం కఫో వ_స్టిగతః ప్రదూమ్య, 

కరోతి మేహా౯సముదీర్ల ముఫై ; తానేవపీత్తం పరిదావ్య చావి, 

&ీణేషు దోచేష్వువకృషు థారతూ౯ా సర్దూమ్య మేవా౯ కురు 
తేఒనిలశ చః 2 

we rm 

కఫము (ప్రకువిళమై పస్తియందు చేరి శరీరమునందలి మేదస్సును మాంస 

ముశు, శరీరమునందలి జెద్దుతోసూాడి దృవరూవమైన?శ్లేదమును చరచి; మేవారోగ 

* క్రొత్త బియ్యిపన్నము బురదతో నుండు శ్రొ్తేనీరు అని భావము. t శ్లేద 

మనగా శరీరమునకు లోవలిభాగమున నుండు నీరువంటి ద్రవము, 



$00 మాధవనీదానే 

ముల గగించును. గుణావీర్యస్పర్శముల చే నుషంబులెన యన్న పానవివఃరాదులవేత 

౧ 
03 రా 

పిత్తము ప్రకుపితమె (పె జెప్పిన మేదో మాంసశ్లేదముల జేరచి ప్ర, మేవాములగల్లించుకు. 

కఫము మున్నగు సౌమ్య ధాతువులు. శీణించినపుడు వాతము ప్రకుపిత్వమై మాంస 

స్నేవారూపమగు వస, అగ్గుల మధ్యనుండు  స్నేవాయాపనుగు మజ్జి, శుక సారమైన 

యోజన్సు, చర్తాంతః నంచారియగు సస్నే వా జలరూవమగు లసీక అను గంఫీరథాతువు 

లను కృశింపేేసి వ సీ నమాపసలమున కాకరి ంచి ,ప,మేవాముల గల్లించును. 
వాది ధి లు శో ౧ 

ఇచట నీవిమర్శము నెరుంగునది:---కఫము పృకుపితమె శరీరమునందలి మేద 

స్ఫును మాంసమును శరీరమునందలి శ్లేదరూపమైన |దృవమును చెరిచి ప్ర మేహముల 

గల్లించుకు. ఇవి కఫప్ర, మేహములు. ఉస్ట్ర పదార్థముల సేవించుటచే పీత్తము ప్రకుపితమె 

కఫము మున్నగు సౌమ్య ఛాతువులు శీణించినపుడు రక్తమును మైజెప్పిన మేదోమాంస 

శ్లేదములనునాడ చెరిచి (ప్ర మేవాముల గల్లించును. ఇవి పిత్త ప్రమేవాములు. వాతము 

ప్రకపితమై ాతువులన్నిటిని చెరిచి వ స్పీసమిపమున జేర్చి ప్ర మేహముల గల్లించుశు. 

ఇవి వాలికప్ర, మేహములు. ఇచ్చట పిత్త ప్ర మేహములయందు “తాశేవపి త్తం” అని 

మూలమునందున్నను “పి త్తం రక్తమపి థీణే కఫాదా మూశ్రసంశ్ర్రయం” (ఆ. వృాః 

ని. అ. ౧౦. క్లో, ౫ అని చాగ్భటమున నుండుటంజేసి ర క్ల్షముకాడ దూవ్యములలో 

జేరియుండు నని యెరుంగునది. 

మరియు “ప్ర, మేవో వింశతి స్తత్ర శేష్యతో దశ; పిత్తతఏ వట్, చత్వారో= 

నిలాత్” (ఆ. వా* ని. అ. ౧౦. శ్లో, ౧) అని వాగ్ళటమున వె చెస్పిన ప్రకారము 

కఫమున జనించు (వ్ర, మేహములం పది యనియు ఏ త్రమున జనించునవి యా రనియు, 

వాకమున జనించునవి నా ల్లనియ్సు అన్నియు గలిసి యిరువది ప్రమేవాము లని 

యొరుంగునది. 

అరి ప్రమేవాసాధ్యాదివిభాగము రతా 

ర్తి 9 _ 

సాథ్యాః కఖాన్థా" దశ, పిత్సజాష్షట్ 

యాప్యాః- న సాధ్యః వవనాచ్చతుపష్కు_, 

సమ్ముక్రి యక్యాత్ విషమ క్రి యత్యాత్ 

మహాత్యయ త్వాచ్చ యథాక్ర్రృమం తే, 8 

“వె జెప్పిన ప్ర మేవాములలో శ్రఫమున జనించిన పదియును సాధ్యములూ* వీల 

యన:=(కఫ ప్ర మేహములకు  మేదస్ఫును మాంసంబును శరీరస్షేదంబును దూష్య 

ములు. కఫము దోషము, కటుతి క్రాదిపదార్గముల చేవించుటయు, ఆఅవతర్పణరూప 

" చికిక్సయు వైెజెస్పిన దూమ్యములు మూటీని శమింప జేయును. ఇవియే కఫవారంబు 

నణును. కావున వోషదూష్యుములకు సమానచికిత్స పొసగియుండును. దానం జేసీ 

కఫజ ప్ర, మేహములు సాధ్యములు-) షిత్తజప్ర, మేహము లారును యావ్యములు, 
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ఎట్టులన----(పిత్త ప్ర మేహములయందు పై జెప్పిన మేదో మాంసశ్లేదంబులును ర_క్షంబును 

దూవ్యములు* దోషము పిత్తము. దూష్యములు పీ త్తముచే దూషితమగును, ఇచ్చట 

మేదోవారములగు కటుకాదిరసములు గల (ద ద్రవ్యములు పీత్తమును వృద్ధినొందించును. 

పీ శ్రమును శమింవ చేయు మధురాదిరసములు స పదార్థములు మేదన్సును వృద్ధినొందిం 

చును. 'కావున నీదోషదూపష్యములు పరస్పరవిరుద్ధములై యుండును. చానంజేసి దీనికి 

సరియైన చికిత్సచేయ వలనువడదు. కావున పి బోవ (వ, మేవాములు యాప్యములుఎ) వాత 

ప్ర మేహములయందు థాతువులన్ని యు దూమ్యషలు. వాతము దోషము. గంభీర 

థాతువులగు వసామజ్ఞాదులశు అపకర్షి ంచుటచే నాకు కి యాకారియగుటచేతను దోష్న 

దూమ్యములు వరస్పరవిరుద్ధములగుటం జేసి యు, వాతయన జనించు ప్రమేవాములు 

అ 

ట్రిసుదర్భము చెళ నే “జ్వ నే తుల్యర్తుదోపక్వం ప్ర, ప, మేహే అలయ 

కక్తసతే పురాణశ్యం నుఖసాధ్యస్య లతణమ్” అని తంద్రోంతరమున ప్ర మేవావ్యాథి 

యందు ప దోవదూవ్యములు సమానగుణములుగ నుండుట నుఖసాధ్యలక ణ మని చెవ్న 

బడినది. దోషములును దూవ్యములును సమానగుణములైనచో చేకరూపమెన చికిత్స 

చేత శెండును శాంతినొంది వ్యాధి నివ ర్తించు ననియు అటుగాక పరస్పర విరుద్ధగుణ 

ములై యున్న నాడు దూవ్యుముల శమింప జేయునది దో షవర్థకంబును దోషమును 

శమించునది దూహ్యవర్థకంబు నై యేకరూవచికిత్స్చకు వలనువడక యావ్యఅసాధ్యస్థితి 

నుండు ననియు భావము. ఈ విషయమునే వాగ్భటాచార్యుడు “సాధ్య - యావ్య = 

పరి త్యాజ్యాః మేవ స్టేనెవ కద్భవాఃి నమాషనమ కి కియతయామహాక్యయకయాపీ చ 

(అ. వా. న. అ. ౧౦. నో, ౬) అను వాక్యమున క్ష క ముగ చూచించెనుతో 

ఆం ప్ర మేహదోవదూమ్యవిభాగమా రాత 

కఫస్నపి త్త పవనశ్చ దోషాః, 
మేదో= స సృశుక్రామ్ము వసాలనీకాః, 

మజ్జారసౌహఃః వశీతేం చ దూబ్యూః 

పీమేహిణాం; వింశతిరేవ మేహాోః, 4 

బ్ర మేహరోగమునందు కఫపీ తములు మూడును దోషములు. మేదస్సు, 

రక్తము, క క్ర ము, కేదము, మాంసారమగు స్నే వాము, లపీక (మాంసమునకును చర్మ మునకు 

నడుమనుండో నీరు) ఎముకలలోని కొవ్వు, రసధాతువు, ఆర్థాంజలిపరిమికయై' శేమ్మ 

* ఇచ్చట వ్యాథిన్వఫ "వమును బట్టి తుల్యదో వదూస్య్య తాదులు నుఖసాధ్య 

త్యాది హేతువు లగుచున్నని. కాబట్టి “న చతుల్యగుణో దూప్యో న దోషః ప్రకృతి 

ర్భవేత్ = అని చరకమునందు చెప్పబడినట్లు రుల్యదూహ్యశ్వము కృచ తా "పీతుళవ్చ 

కాజాల దని యొురుగవభిను, 
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రాప'మెన యోజస్సు, మాంసము ఇవియన్ని యు దూహ్యుములు* ఈదోవదూప్యుముల 

శెండింటిచే గల్లు (వ్ర, మేవాములు అన్నియు బేరి ఇరువది యగును, 

ఇం ప్ర, మేవాపూర్వరూపములు దయా 

దనాదినాం మలాఢ్యత్వం ప్రాగూవం పాణిపాద యో, 

దాహశన్చీక్క్ణణతా చేహేా తృట్. స్వాద్వాస్యం చ జాయతే, 5 

దంకేములు కన్నులు మున్న గుగ్గలములయందు మలము నిశేషముగ 'బేరుట్స అర 
చతులయందు ఆర కాళ్ళ యందుకు మంట పుట్టుట, దేవాముసె జిగురువలె బంధన కల్లి 

యుండుట్క దప్పి యధికమగుట, నోరు తీపిగ నుండుట ఈ లక్షణము లన్నియు ప్ర మే 
వాము జనించుటకుముంద్రు కల్లం ఫూర్వరూవములు. 

0 ప్రమేవాసామాన్యలతణము రత 

సామాన్యం లతణం తేషాం వభూతావిలమూత్ర,తా, 

దోషదూహ్యోవిశేనే ఒపి తత్స్పం యోగవిశేపతః, f 
మూ త్ర వర్ణాది'భే దేన 'భీేదో మేెపాషు కల్చ్య లే, 

మూత్ర, మధికముగ వెడలుటయు, కలకచారి వెడలుటయు. సీశెండును వ్రమే 
పాము లన్నింటియందును సాధారణముగ నుండు లక్షణములు. శ్రీంద వివరింపబడు 

వింశతి మేవాములయందును వాతాది దోష శ్రయంబును రసరక్తాదిధాతువులును సమము 
లుగ నుండును.. (త్రి దోషములలో నొక్కొ_కదానిచే పెచెప్పిన విభాగముల ననుసరించి 
మేదో మాంసాదిదూప్యముల న్యాకృయించి జనించు నని భావము అట్టుండునెడ దోవ 
'భేదములచే మూడు తెరుగు లుండుట యుచిశము* అయినను ఒక్కొ_కదోవమునందును 
అవాంతర భేదములు కల్లంటకుకారణాము అట్టి దోషదూష్యసంయోగవిశేష మేకాని 
వేరొండు కారణము లేదు. ఈవిషయమును సు శుశాచార్యు లి ట్లువదేళించిరి:.- 
“యథా వళ్చూనాం వర్ణానాం ఉత్క_ర్దావకర్ష కృ తేన సంయోగవిశేషేణ కవపిలాది 
నానావర్జోత్ప త్తి, వవం దోహిదిసంనర్తాల్ మేవానాం నానాత్వమ్.” (సుశ్రుత. వి, 

అ. ౬ లోకమున _ తెలుపు, నలుపు, వనుపు, ఎరుపు, శ్యామలము (వబనరురుగు అను 

పృధానములగు పదు వర్షములయొక్క సంసర్ష్లతారళమ్య విశేషమునం జేసీ పాటలాది నో దా క ౧ ఫ్రీ 
నానావర్ణ "భేదములు కల్లునట్టు వ, మేహములకు కారణములెన వాతాదిదోపుంబులును, 
'మేదస్యుమున్న గు దూపష్యంబులును నియళములుగనున్నను, వానిపరస్పర సంసర్హ విశేష 
మునం జేసీ ప్ర, మేవాములు పలుదెరంగులనుండు నని భావము, అట్టి "భేదము మూత్రము 

రొక్క వర్షము మున్నగువాని ఖేదముచే నిర్ణయింవవాలెను. వోషదూప్యు సంయోగ 
మువే భేదము కల్పుటకు జన్గాంతరకర వాననావిెేశేషంబు కారణనుగును, 

వా 



వ మేహనిదానమ్ ౨093. 

0 1. కఫఘఫజ మేపాములు వది, అం దుదక మేవాము ఆతా 

అచ్చం బపహాు సీతం కీతం నిరగ్గముదకి పమమ్, 7 

మేహత్యుదక మేెబాన షశ్చిబొవిలవిచ్చిలమ్, 

ఉఊదక మేవామునందు మూత్రము మలినములేక స్వచ్చమె మిక్కిలి తెల్లనై 

చల్లనె ఎట్టిగంభంబును లేక జలమునశె వెడలుమ. ఒకసమయ మున కొంచెము కలకచారి 

కిచి భలముగ గూడ వెడలును. . 

అం ఏ, వఇమయుమేహలక్షణము ధితా . 

బ్రో రస ఇవాత్యర్థం మధురం చేతు మహతః, 8 

ఇక మేవామునందు చెఅకురసమువ లె మిక్కిలి మధురం భై మూత్రము వెడలునుః 

“0 ౨. సాం, మేవాలత్షణము de 

పాన్ట్ భవేత్సర్యుషితం సాన్ట 9మేహేన మేహతి, 

మ్మూతృమును ఒకపా క్రమములో వటి యొకర్న్మా త్రి యంతయు నునిచి మరుసటి 

దిన ముదయమున జూాచినచో చిక్క_నై యుండునెడ సాం దృ -మేవా మని యొరుంగునది: 

అం వే. నురూామేవాలక్షణము తా 

సురామేహీ సురాతుల్యం ఉపర్యచ్చమథో ఘనమ్, 9 

మ్య్మూతృమును వట్టి యునిచి మరుదినము జాచినచో పైన తేటగను అడుగున 

మడ్డిగ కల్డువ లెనుండు చెడ నురామేహ మని చెప్పబడును. 

ఇం నీ, పీష్ట మేహాలవ్ణము లథా- 

సంహృష్టరోమా క ళ్ స్థన పీష్టవదృవాలం సితమ్, 

పిండివలె తెల్లమవైన మూ (త్రము నధికముగ విడచినచో, నది: పిష్తమేవా మన 

బడును. మూతే, మును నిడచునపుడు రోమాంచము కల్లును. 

అధి 0. శుక్కమేవాలక్షణము da 

శుక్రాభం శుక్రమిశృం హి శుక్ర మేహీ ప్రమేహతి, 10 

శుకృమ.తో సమానమగు మూ కృమునైనను, శుక్కముతో గూడిన మూత్రము 

చె నను విసర్జించినచో శుక్ర, మేహ మనందగును. 

అం 7. సీకతా మేవాలశ్&ణము ఏకా 

మూర్తాణూ? నికతామేహీ సికతారూవిణో మలాలా - 
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మూ త్రమునం౦దలి కఫము ఘనీభవించి యినుకవ లె సూక్షూకారమై కఫరూవమైన 

మలమును విసర్టంచును. ఇది సికతా మేవాము, ఇచ్చట కఫరూవమైన మల మొక్క_టిమ్ే 

సిక తారూపము నొందును, కావున మలాక్ొ అను బహువచనము మవివషీతము. లేక 

సికతాస్వరూపి భేదమునుబట్టి బహువచనము చెప్పబడే నని గూడ చెప్పవచ్చును. 

ఉం ర. శీత మేవాలక్షణము 0ఆా- 

లీగ్రమేహీ సుబహుుశో మధురం భృశ శీతలమ్. 11 

మధురంబును మిక్కిలి కీతలంబునైన మూూత్రమును మిక్కిలి యధికముగ 

విసర్టించినచో నీత మేవూ మనబరగు, 

అథి 9: శనై శ్రేవాలశ్షణము థా 

శనై శ్ననె శృనెేే హీ. మన్లం మన్గం ప్రమేహతి, 
ల! a Q._ థి థి OD, 

శనై వాము కల మనుజుండు మెలమెల్ల గ పలుమారు మూ త్రేముశు విస 

రించునుం 

అ 10. లాలా మేవాలక్షణము రతా 

లాలాత నుయుతం మూత్రం లాలా మేహేన వీచ్చిలమ్. 12 

నోటకారు జోొల్టువలె తీగెగా జిగురుకలమ్మూ త్రము. వెడలునెడ లాలా మేవ 

మనబడును. (ఈపదియును కఫమున జనించిన మేవాములు) 

అలి ll. పె థికమేహము లారు అందు జారమేవాలక ణము ఖా 

గన్బవర్షరసస్పరై ఇ మూరేణ మొెరతోయవత్ , 

గంధము, వర్షము; రసము స్పర్శము ఈనాల్లిటిచేతను శోకారమునకు సమాన 

ముగ నుండు మూత్కమును విసర్టించినయొడ కూరమేనా మనబడును, 

“m6 12, 198. నీల-కశాలమేపవాలకణములు రతా 

నీలమేహేన నీలాభం కాలమేహీ మషీనిభమ్, 18 

t సీలవర్ష మెనమూూ[ర్రేము వెడలునెడ నీలమేవాం బనియు, బొస్సునీళ్ల వలె 

నల్లని మవూక్రము వెడలుచిడ కాలమేవా మనియు నెరుంగునది. 

అధి lH. హారి దృ మేవాలత్షణము రత 

హారి ద్ర మేహీ కటుకం హరి ద్రాసన్ని భం దహత్ , 

కారముకల్లి వసుపువలె వచ్చనిరంగతో గూడి నిప్వునకాలిన విధముగ మండుచు 
మూూ్తము వెడలినచో హారి ద్ర మేవా మనబడును. 

కూర మనగా మోరపాక విధానముగా సిద్ధవరచిన ద్రవరూప మగు తీక్టాష 

ధము + ఆకాశ పురంగు. 
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ర 15. మాంజిస్ట, మేవాలత్షణము 0 

విస్కం నూప్షోష్ట మే బాన మళ్జోష్ట్థాసలిలోపనుమ్, 14 

మంజిష్టి కషాయక్మువంటి రంగకల్లి మేరంథముతోాడిన మూత్రము వెడలి 

నచో మాంజిస్ట మేహ మనదగును. 

-e 106. ర క్షమేవాలక్షణము ఆ 

విస,ముష్నం సలవణం రకాభం ర క్షమేహాత్క, 
ల ర్ం జాం ల 

ఉప్పనై రక్షవర్ణ మె దుర్చంధముతో గూడి వేడిగ మ్యూకృము వెడలిన నది 
రక్తమేహము. (ఇవి యారును వై త్రిక మేహములు) 

“అర 17. వాత మేనాములు నాల్లు; అందు వసామేవాము ఖా 

వసామేహీ వసామి శం వసాభం మూ త యీ నువు, 15 
లీ గ శీ 

మాంసవసతో గూడియైనను మాంసవసక సమానముగమైనను నుండు మూ శ్ర 
మును విసర్టించినచో నయ్యాది వసా మేవాము. 

_ఆం 10, మజ్జ మేహాలవ్షణము రత 

మజ్జాభం మజ్జమి శ ౦ వా మజ్జ మేహి మువాుర్షువాుక 

దుజ్జమేవాము ళల దుశజుడు మజ్జి కావుకో సమముగనైనను, మజ్జతో 
కలిసీయెనను మూత్రమును విసగ్టించును. “ఇచ్చప 'మజ్జాభం” అశుచోట 'మక్డానంి 

అని వాగ్భటాచార్యుడు వకించేశు. అప్పుడు శరీరమునందలి మజ్జయైనను మజ్దతో 
గూడిన మూత మెనను వెడలు నని యర్థము, వసా మేవామునందును “వసాభం” అను 

చోట “వసారోవా అని పకించిరి. అవ్వడు శరీరమునందలి వనయెననుు, వసతోగూడిన 
మూత్తమెనను వెడలు నని భావము) 

న్ “3 19. మెద మేవాలక్షణము ఈ 

కపహూయం మధురం రూతుం కద మేహం వబెద్చ్బుధః, 16 

మూత్రము కహెయ మధురరసములు కల్లి రూత్షమై వెడలినయెడ తద మేవా 

మని వచించెదరు. 

అం 20, వా స్టీమేవాలక్షణము కతా 

హనసీమత్త ఇవాఒజస0 మూత చేగవివరి తమ్, 
దాది ౨ Uy Uy జ 

సలనీకం విబదం చ హ సిమేహీ స మేహాతి, 17 
థి న్ ఆ 

* “శుద్ధమాంసస్య యః స్నేవా స్పా వసా వరికీర్తితా, స్థూలాస్థిషు విశేషేణ 
మజ్జాత్వభ్యంతరా శి తా. అభేత శేషు స్వేషు సరదక్తం మేదఉచ్య తే.” (ను. శాం 

ఆదే 

4 అ) అను ను శ్ర, తవచనమునుబట్టి క వస అనగా మాంసపు క్రొ కొ, వ్వనియు,, మజ్జ అనగా 

చిముకలలోని Ww వ్వనియు గృహింపవ లెను. 

మాధవ---2 0 
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వా స్టీమేవాము కలమనుజుడు వేగములేక లసీక (తక్కు. నాశ్రయించిన 

నీరుతోకూడిన మ్యూతృమును మదించిన యేశుగువలె ఎడతెగక బద్ధగించినట్లు విసర్ణిం 

చును. (ఈనాల్లును వాతజమేవాములు, ఇల్తెరంగున వాత-పీ త్త-కఫములవే "వేరు వేర 

జనించు నిరువది ప్ర, మేవాలక్షణములును వివరింపబడినవి. 

అరి కఫజ ప్ర మేవోవద వములు రత 

ఉల జ 5 అరె 
అవిపాకో=రుచిశ్ళర్ణి ర్ని ద్రాకాసస్సవినసః, 

వ ప ప సజన నామ్, 18 ఉపద వాః పృజాయ శె మేహోనాం కఫ న 

అజీర్ణము, ఆరోచకము, వవమనము, అధికని ద్ర దగ్గు పడిసెము ఈయుప ద్రవ 

ములు కఫజ ప్ర మేవాములయందు సామాన్యముగ కల్పును. 

అరి పె త్రీక ప్ర మేవోవద్రవములు ఆతా 

వ సీమేహనయో సోదో ముమ్కూవదరణం జగ్షర$, 
అలాట్ జాలి 

హా స - న క న నాన్, 19 దాహ స్తప్లామ్లి'కా మూ ర్భా నిడ్బెచ ప్త్తజన్య 

వ_స్టియందును గవ్యామునందును సూదులు | గుచ్చినట్లు పోటు, వృమణములపై 

చర్య్శము వగులుటు, జ్వరము, ముటు దప్పి; ఫులిత్రపులు, మూర్చ, మలము ఉండ లై 

'వెడలుట ఇవియన్నియు పిత్తమున జనించిన ప్ర మేహమున గల్లు నుషృద్రదములు, 

ఇ వాలికపృమేవోప ద నములు ఢికా- 
శక్ 

వాతేజానాముదావ రః కమ్బహృద్ద్రహలోల' ఆర్ధ 

నూలమున్ని ద,తా నోవ; కాసశ్నా ఏసశ్చ జాయే, 90 
యం 

ఊదావర్టము, శరీరకంవము, రొమృపట్టుట, అన్నిరసములయం దిచ్చబొడముట, 

శరాలము, నిదుర బట్టకుండుటు కోఫ, శ్వాసము, దగ్గు ఇవియన్నియు వాక మేవాముల 

యందు సామాన్యముగ గలు నువ ద వములు. 
౧ షష 

-ఈుర్ర (వ, మేహాసాధ్యలటణములు ధ్రితా- 

యథోక్తొవ ద్ర వాఒరిస్టమతి ప్ర స్రుతమేవ చ, 

వీడ కావీకితం గాఢః ప, మేహో వా ని మానవమ్, 21 
గ ఎలి 

వ్! 

త్రిదోమములకును.. ప్ర ల్యేకముళ వై జెచ్చబడిన యువృద్రవములతో గాడి 

యరిష్ట (మరణసూచక్స లక్షణములు కనుపిచినను, అధికముగ మూత్రము స్రవించి 

నను, క్రింద వివరించబడు పృమేవావీడకలు జనించినను, గంభీరధాత్వనుగత మైనను 

అ ప్ర మహవ్యాథి మనుజుని చంపును, 
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ఆం మటీకొన్ని యసాధ్యలత్ణములః om 

న సోమో ఉకృస్స హి వీజదోపాత్ , 

యే చాపి శేచిత్కులజా వికారా; 

భవన్తి తాం సాన్నవద _న్యసా థ్యాన్ , 99 

* మధుమేహము కలవానికి బుట్టిన మనుజునకు ప్ర మేహరోగము. కల్లినచో 

నయ్యది చానితం డ్రి యొక్క_ శుక్ర రూపమెన వీజముయొక దోషమున 'గలినది 

కావున నట్టి ప్ర మేహేము సాధ్యమో కాజాలదు. ఇదియేకాక తక్కిన రోగములలో 

ఇద్దియెనను ంశపరంపరగ నాకులమున బుట్టిన వారికెల్ల వచ్చుచున్న యెడ నా 

వ్యాధులుకాడ నసాధ్యము లగును. అట్టి వ్యాధులశెల్ల వంశ క్కమముగ పచ్చు వీజ 

దోషమే యసాధ్య కారణ మని భావము. 

ఈ మధుమువహాము జనించుటకు కారణము; లశీణము ౧౫ 

సర్వ వ్వ వ మేహాస్స్యుః కాబేనాఒ౬ పృతికారిణః, . 

మధు మహత్వమాయాొ_న్తి త దాఒసా థ్యా భవ న్సి హి, 29 

మధుమేహా మధుసమం 

మె జెప్పబడిన వింశతి వ్ర మేవాములును స కాలమున తగిన చికిత్స చేయక యుసపే 

కీంవబడినయెడ మూత్ర మున తీపి చేరి యవియన్నియు కొంతకాలమునకు మధుమేహ 
ములుగ పరిణమించును. మధు మెహశ్వము నొందినచో నవి యసాధ్యము లగును. అట్టి 

మధు మేవామునందు మూత్రము 'లేచెవళి తీపికల్లి చెడలును. 

జాయతే స కిల ద్విధా, 

కుది ద శాతుతయాద్యాయా దోపావృతపథేఒపి వా, 94 

తవశే దోవలిజ్జాని సోఒనిమి త్తం సృదర్శయకా ం 

తణాతీ ద్ద కుణాత్నూక్షః భజతే కృచ్చ్రసాధ్య తామ్, ల్ 

పెచెవ్పలడీన మధు మేవాము కండు విధములు:=--అందు శరీరమునంగల రస 

రకాదిధాతువులు తీణించుటచే వాతము ప్రకోపించి కల్లించునది యొకటి. వాతము 
సంచరించుమార్లముశు దోషము లడ్డగించుటచే ప్రశోవమునొందిన వాతముచే గల్లినది 

రెండవ మధుమేహము. అందు దోషములు మార్షమును నిరోధించుట చే (ప్ర కపిత మైన 
Co ' కం క ఇ ఆ త మడమల చనన 

* ఇచ్చట మధుమేవా మనగా (ప ప్ర మేహ సామాన్య మే అర్థము, కాని పైని 

శెప్పబడు మధుమేవాము కా దని ముధుకోశను, 
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వాతమున గల్లిన మధుమేహమునందు వాతము తనమార్లము నడ్డగించినచో దోషము 

యొక్క_ లక్షణములను కారణములేకయే కనువజిచును. (వాతము సష్టోిభొపముచేతచ్చే 

చలనస్వ్టభొవము కలది -కావున.) వస్టీ పూర్ణము కాకుండునపుడు తణకాలము శ&్నీణిం 

చియు, .వస్తి నిండియున్నపుడు ఊణ కాలము ఫూరించియు నుండును. 

కచ్చ సాధ్యము. 

- "ఇచ్చట నీ నిర్ణయము నెరుంగునది:-మధు మేవాము కేవలము చాత పృకేవమున 

జనించును. + టి వాత(ప్రశోపమునకు శండు కారణములు:-అం దొోకటి ధాశతువమయము, 

ఇయ్యది 

శెండవది మార్తావరణము (వాతసంచారమార్ల మును కఫపీ త్తము లడ్డగించుట ఈ శిండు 

కోరణవపలచే వాతము ప్రకోపించు నని '“వాయోర్ధాతు కయాతో_పో మార్లస్యా 

వరోణేన చీ అను తంత్రాంతరవాక్యముచే తెలియుచున్నది. అట్టి వాత ప్రకేపకారణముల 

ఛదముచే మధు మేవాంబును నెండు విధములు అందు మార్దావరణ (పృకువీతవాళముచే 

గల్లిన మధు మేహమునందు వాతము నేదోషము అడ్డగించునో, అట్టి దోవమముయొక్క 

లక్షణంబులు కనుపించును. ఇయ్యది కృచ ) సాధ్యము. ధాతుతయమున  గల్లిన మధు 

మేవాము శేవలము అసాధ్యము కొందణి మళమున ధాతుతీయజ మధు మేవా మొక్క 

టిమ్ కాని వాత మార్షనిరోభజ మధుమేవాము లే దని నిర్ణయము, ఈ విషయము 

“నస కిల ద్విధా” అను వాక్యమున కిలశబ్బము వే నూచితేము, 

= అన్ని పృమేవాములు మధుమేహ మనుటకు కారణము ఆజా 

“ మధురం యచ్చ మేహౌషు ప్రయో మధిషవ మహతి, 

సర్వఒపీ మధు మెహాఖ్యాాః మాధు ర్యాచ్చ తనోరతః, 25 

ఏ కారణమువలన మేవారోగములయందు ప్రాయికముగ 'లేచివలె. తీపికల్ది 

మూత్రము వెడలునో, చానంబేసీ మధుమేవాము లని చెప్పబడును. శరీరమునకు సంబం 

ధించిన తీపివలన మూత్రమున తీపికల్లును. (సై జెప్పిన మేవాములలో ెద్దియైనను 

శరీరస్వభావమువేత తీపి కల్పియుండును. కాన నవియెల్ల మధుమేహములను పేరుచే 

వీలువబడు నని ముఖ్యాభి ప్రాయము) 

౦6 పీటికాచేనములు, వానికి కారణము ర్రితా- 

న్ రావికా కచ్చపికా జాలినీ వినతాఒలజీ, 

మసూరికా సర్గ్షవికా పుతి ణీ సనిదారికా. 27 PL YG 
విద్రధి శ్చెతి వీటికాః ప్రమేహోవేకుయా దళ, 

సస్థిమర్మ సు జాయ న్వె మాంసలేషు చ ధామసు. 25 
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శరావిక్క కచ్చపిక, జాలిని వినత, అలజి, మసూరిక; సర్ద పిక, పుత్రిణీ ఏదారిక, 

విదృధి అను నివి వదివిధములైన (ప (వ్ర, మేహపిటికలు. ఇయ్యవి వ్ర మేహవ్యాధికి తగన 

చికిస్సేను సకాలమున శేయనిచో నట్రియుేక చేత సంధులయందును, మర్శముల 

యందును మాంస మధికముగ బలసీన ' యవయవములయందును పుట్టును. (ఇవి రాచ 

పుండు అని లోకమున వ్యవహరింపబడును.) 

భోజుడు పిటికల పరిగణించినపుడు ఇట్లు వెప్పెను:--ో*శరావికా సర్గ పికా 

కూరి కా జాలినీ తథా, కులుబ్జి కా౭_లజీ పుత్రి విదారీ విదదీ తఖ్యా నవై తాః పిటికాః 

జేయాక” ఇందు వినతే యనుదాని నొక్క_టి మాత్రము వదలి తక్కిన తొొమిిదిని 

పెమూల్టగ్యంథము ననుసరించి చెన్పియున్నది; కాని అందును మసూరిక యనుదానిని 

కులబ్జిక యని చెప్పియున్నది. నామభేదమేకాని యాశారాదిఛేదము కనబడదు. 

వాగ్భటా చార్యుడు పఠించిన యానుపూర్వినే వ్రశ్చుత మూలమునకును ఇంచు శకేనియు 

"భేదము కనంబడదు* 

చరకాచచార్యులు కియంతళ్ళిరసీయాధ్యాయమున చేడు పీటికా భేదముల వరి 

గణించెను:, , .“ఉపేతమయాస్య జాయే పిటికాస్స వ్ల దారుణాకి. 444.24. 

.+...=.శేరావికా కచ్భపికా. జాలినీ సర్షపీ తథా అలజీ వినతాఖ్యా చ విద్రథీ 

చేతి స్పప్పమా” (చరక. నూ. అ, ౧౭) ఇందు మసూరిక్క పుత్రిణ్కి విదారి యను 

మూడు భేదములను విడిచి తక్కిన యేడు పిటికలును పరిగణనము 'జేయబడినవి. అయినను 

వానిని సలక్షణముగ వివరించునపుడు వెజెప్పీన యేడిటికిని వివరము జెప్పి “తథాన్యాః 

పిటికాస్స ర్తి రక్త కీ శాసితారుణారి, 'పాణ్డురా$) 'పాజ్జువర్హాశ్చ భసాభా మేచక 

పృభాః, అలల తా బుద్ధ్యా మారుతాదీచాం యథానై ఏరే తులతణై 8, బూయా 

చో పాచశేబ్చాశు ప్రాగువద్రవదర్శనాత్ ” (చరక. నూ* ఆ ౧౭, అను వాక్య 

మువేత ననేక పిటికాభేదము లున్న వనియు, వాని యుక్ప్తిని ఆకృతిని వర్ణ మును 

స్థలమునుబట్టి వాతాది భేదములు నిర్ణయించి యుషద్రవములు జనించకమునుపే .తగిన 

చికిళ్చ 'జేయవలె నని శాసించిరి. లో 

మరియు వెచెస్పిన పీటికలకు స్థానాదిసిర్హ యము? చరక్షయున "నిట్లు ' చెప్పబడి 

నది: 'శరాబికా కచ్చపి కా కాలనీ చలి దుస స్పృహా జాయన్తే' శా “వ్యాతిఖలా 

ప్రభూతన్తేష్మ శ్లేష మేదసామ్. సర్షపీ చాలజీ వైవ వినతా విద్రధీ చయాకి సాధ్యాః 

విత్రోల్బణా సాహి సమృవగ్యల్ప మేదసాక్” (చరక, నూ. అ. ౧౭. క్లో, ౧౦౩ 

౧౦౪. శరావిక, కచ్చపిక, జారినీ యనునది మూడును మిక్కి_లి కూరములు, 
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ఇవి కృఫమును మేదస్స్ఫును 'ప్రబలముగ నుండువారికి కల్లును. సర్ష పి అలజి, వినత, 

విద్రధీ యను నాల్లు పీటికలును మిక్కిలి పీత్తాధికములైె యుండును. ఇవి మేదస్సు 

స్వల్పముగ నుండువారికి పుట్టును. 

అం శరావికాది దశవిధ పటిక"లవణములు, అందు శరావిక థతా- 

ది వా క y 0 అనోన్న తా తు తదూూపా నిమ్న వముథ్యాశే రావికా, 

శరావిక యనునది అంచుచుట్టు నున్నతేమె నడుమ వల్హమువ లెుండి మూక 

డంత పస్తీర్ణంబుకు_ ఆకృతియు  కల్లియుండును. వాగ్భటమున “*శ్యావా శ్లేదరు 
౨౯ ౧ య | 

జాన్వితా” (ఆ. వా: ని. అ. ౧౦. లో ౨౭) అని యున్నది గాన నియ్యాది శ్యామ 

వరము కలి దవముతో గూడి బాధ కరియుండు నని యెరుంగునది. 
రం ౧ ఓం ౧ 

రి సర్గ పిక "లవణము ఏ 

గౌరసర పసంసానా తత్ప్స1మాణా చ సర వీ, 99 
య థి 7 య 

'తెల్లనియావాలపవ లె గుండ నియా కారమును, అంతియ పవరిమాణంబును కల్లినది 

సర్ష పిక యను పిటీక యనబడుకు. వాగృటమున “సర పొమాన సంస్తానావీ ప పాకా 
యె యె థి గీ 

మహారుజా, సర్గ పా సర్ప పాతుల్య పీటికా పరివాాతా” (అ. హృ. ని, అ, ౧౦. నో, 
యె 0౫ య 

3౩౨ అని యున్నది కాన ఇయ్యది ఈయూ చాలవంటి సన్నని బొబ్బలబే వ్యాప్తమై 

మిక్కిలి తీ వృమైనచాధ గలిగి క్రీఘ్ళముగ వరివకర్షమగు నని యెరుంగునది. 

-ఇరి కచ్చపికాలతు ణము ధియా- 

“జ కూర సనంసానా చేయా నచవిశా బు నదాహో రసజ్ఞ ష్ వ Mp లి యి 

తాదేలువలె నాకారము కల్లి మంటతో క దాడి యుండునది కచ సిక యన 

బడును. 

ఈ పిటికయందు లోభాగమున నొప్పియు మంటయు కల్లి శరీరమునందు మాంసల 

ప్రదేశమున విశాలమైన స్థలమున జనించును. అయ్యిది తాబేటి పీపువలె నున్ననై 

యెత్తున నుండును. ఈవిషయమున వాగ్భుటమున “అవ గాథ్యారి నిసోగదామహావస్తు వరి 

రన్నో శ్లక్లు కచ్చవపృష్టాథా పీటికా కచ్చపీ మతా” (అ. హృ] ని, అ, ౧౦, నో, 

ఎరా) అని చెప్పబడివది, 

అథి బొలిసీలతీ ణము గ్రఆ్రా. 

జాలినీ తవ్రదాహా తు మాంసజా లసమావృతా, 80 

ద జాలిని యనునది వీ వ మె ముటక3 ని మాంనమునందు జిలెడ కంతలవంటి రం 
నా ap య Or 

ములు కల్టియుండును. 
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0 
అల 

99 

వాగ్భటమున రుజానిస్తోదబహుళా సూత్మచ్చిద్రా చ జాలినీ” (అ. వాః 

ని. అ. ౧౦ శ్లో. ౨౯ యని యుండుటచే మిక్కిలి తీవమైన నొప్పియు, సూదులు 

గృుచ్చినవిధముగ పోటును కల్లియుండును* 

ఆం విన తాలకీ ణము వ్రితా 

షో om జో 

అవగాఢరుజాశచ్చే దా పృష్ట వాప్వుద
 రేజపీ వా, 

వుహతీ విటికా నీలా వినతా నామ సా స్యృతః, త్రి] 

వినత యనుపిటిక వీపునందై.నను కడుపుమైనెనను పుట్టును. ఇయ్యది మిక్కిలి 

లోతులో నొప్పియు, చీము మొదలగు ద్రవంబును కల్లి, నీలవర్ణ్య మై గొప్పదిగ నుండును. 

90 పు క్రిణీలక్షణము ఏత 

మహత్యల్పచితా జ్లేయా పిటికా చావీ ఫు త్రీణి, 

పులి, ణి యనునది గొప్పదె సూ మ్లాకారములగు బొబ్బలవే' నావరింవబడి 

యుండును. ఇచ్చుట మహతి యనుదానికి అవరించియుండు సన్ననిపిటికలకన్న గొప్పది 

యని యర్థము 

ఆం మసూరికాలవీణము థతా- 

ముసూ రాకృతిసంజ్థానా విశ్షైయా తు వముసూరినొె, శే 

బటానులవంటి యాకృతియు నున్నతంబును కలది మసూరిక యను పిటిక యని 

యురుంగునది. 

క్రి అలజీలతణమ
ు రా 

రకా౭సితా స్ఫోటచితొ దారుణా తషలజీ మతా, 
— 0 

అలజి యనునది ర క్షవర్ణ ంబును సీలవర్డ్మ ంబునునై స్ఫ్పోటములవే నావరింపబడి 

-మెనది* 
యుండును, ఇయ్యుది మిక్కిలి శూర నది 

దీనిలతణమును వాగ్ళటాచార్యు డిట్లు వెప్పెను:-ా"*దవాతి త్వ్వచముత్థైనే 

భృశం కహా విసర్పిణీ, ర క్షళ్ళష్ణాతిళృట్ స్ఫ్పోటదాహా మోవాజ్వరాడఒలబే (అ వః 

ని. అ. ౧౦. క్లో. 3౧౧ అలకే యనునది పుట్టునపుడే చర్షము నిప్వున కాలినవిధముగ 

మంట బుట్టునుః మిక్కిలి కష్టమును కల్లించుచు వలుబెరంగుల వ్యాపించును. రక్త 

వర్ణ ంబును కృష్ణ్రవర్ష్మ ంబును “నై యుండును. మిక్కి-లి దస్పియు, పోటును, మంటయు, 

Me బలాలు [మా అతి oie అం ర వ గున _ క 
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“0 విదారి కావి, దధిలక ఇములు రితాా 

విదారీకన్గవద్భ క్వ కఠినా చ విదారికా. 9 
అల కాడా, వ్ విద, భేర్లతు తై ర్యుక్రా జయా విదృధికా తు స్మా, 

చేలగుముడుదుంపవ లె గుండె కఠినముగ నుండునది విదారక యనువిటిక 

యని యెరుంగునది. విద ధికి జెవ్పబడిన లతుణములు కల్లినది విదృథి యనబడును. 

ఇ త్తెరంగున వ్ర మేవాపిటికలు పదియును నిరూపింవబడినవి, 

-ఆం వీటికలకు దోషసంబంధనిర్హ యము రిఖా- 

యే యన్మయాస్స్మతా మేహా, తేషామేతాస్తు తన్మయా, 31 
వినా ప, మేహమప్యేతా జాయ స్టే దుష్ట మేదసః, 

తావనై్చుకా న లత నే యావద్యా స్తువరిగ వాః, రస్ 

పెన  వాళతాది భేదమునుబట్టి వెన్సబడిన ప్రమేవహాములలో నేవిధమైన 

ప్ర మేవాముచే "నెవ్వడు బాధితు డై యుండునో, అట్ర్వానికి అట్టిదో పసంబంధము 

కల పిటికలే జనించును, (అనగా కఫమేవాము కలవానికి క ఫసంబంధథ మేన వీటికలును, 

పి త్రమేహికి పి త్రసంబంధముకల పిటికలును వాత మేహికి వాతనవబంధములగు పీటికలును 

జనించు ననుట) ప్ర మేహములకు చికిళ్ళచేయక యుపేషించుటవే వ్ర, మేవాపిటికలు 

జనించు నని పైని చెప్పబడినది. అటుగాక ప్రమేహము లేకున్నను, శరీరమునందలి 

మేదస్సు వాతాదులచే దుష్ట్రమెనపుడును పిటికలు మాతృము పొడసూపును. మరియు 

చపిటికలకు నేయే స్థానములు నెవ్పబడినవో అట్లే (జఠరము వీపు మున్నగు స్థలముల 

చవ్యాపించునంతదనుక స్ఫుటముగ గానరాక్క తగినస్థలమున చేరినపుడు చిర'కాలమునశె 

నను పూర్ణ మొన లక్షణముతోగూడి స్పష్పముగ గానబడును. 

ఇచ్చట నీనిర్ణ యము _ చెరుంగునది:వృమేవాము  వనదోవ. సంబంధమున 

గల్లునో అట్టి ప్రమేహము. కలవానికిని జనించు పీటికలకును ఆ దోవసంబంధము 

కల్దుశుగాని పషిటికలకు మాతృము "వేరుగ దోవనంబంధము జ్వరాదులకువ లె 

నిర్టీళ మై యుండ దని పెం చెప్పబడినది. అ ట్లుుడ భోజుడు జాలిసీలత్ణమును 

శెప్పుకరి “పరన్పరాఫీసన్థానా. కిటికాఃవై కదేశణా, పిత్తోత్కటాదావావతీ భృశ 

రుక్ జాలినీ మణి అని జాలినీ సామాన్యలవ జమున పీతోళ్కట మెనది జాలిని 

యని చెప్పట యసంగతమగును ; కావున సెజెప్పిన దోవనిర్హయము ప్రాయికము ; 

కావున నొకప్పుడు స్వశంత్తముగ సూడ ప్రమేవాము నపేడీంపక దోవ 

కలకు కల్టును. ఇది ప్రాయికము కావుననే చరకాచార్యుడు గత O జ్ర రి / pe 30 
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వీటికలకు దోవవిభాొగము నిట్లు నిరూపించెను:=“శరావికా కచ్చకికా “'జాలినీచేలి 

దుస్ఫ్సహాకి జాయ నే తా వ్యాతిబలాః ప్రభూతశ్లేష మేదసాక. సర్గ పీ చాలజీ వైవ 

వినతా విదృధీ చ యాకి సాధ్యాః పిత్రోల్బణా స్తా హి సమృవ న్యల్ప మేదసామ్” 

(చరక, సూ. అ. ౧౭. వో ౧౦౩, ౧౦౪౯) ఈ వాక్యముల చేత శరావిక = కచ్చపిక - 

జాలిని యనునవి మూడును కఫోల్బణము లనియు, సర్ష పీక-ళలడి - వినతా-విదృథులు 

నాల్లును పిత్రోల్బణము లని యు దోవసంబంధభము చెప్పబడినది. 

అరి వీటి 5 ౭-సాధ్యలత్ ములు - 

గదే హృది శిరస్యం నె పృ. నుర్మస సు చోల్ధితాః, 

సోవ చనా దుర్చలా గ్నః వీటి కాః  పరివర్ణ యత్ . 86 

సదస్థానమునందుకు, శిరస్సునందును; మూపు పుల వైనను, వీపునందును, కణతలు 
మున్నగు మర్శస్థలములయందును జనించిన 'విటికలు అసాధ్యములు. మరియు జఠరాగ్ని 

బలహీన మె యుండున పుడు ఉపద్రవములతో గూడియున్న పీటికలును అసాధ్యము 

లగును. 

వీటికలయందు కలుగు నుష్పదృవముల చరకాభార్యు లిట్లు చెప్పిరి: ““కృట్ 

శాషసమాంననంకో థ మేహహిక్కామదజ్వరాః. వీసర్పమర్శ నంరో భాః పీటికానామువ 

ద్రవ (చరక నూ. అ. ౧౭) అధికమెన డప్పి; శ్వాసము; (వృణమునందలి 

మాంసము కుళ్లుట) పెజెవ్పబడిన (పృమేవాము కూడ ననుసరించి యుండుట, ఎక్కిళ్లు 
యం యా Ww య 

తిక్క_యె త్తిన ట్లుండుట, జ్వరము, విసర్పము, ((వృణము లొక్క_చోటను నిల్క_డలేక 

నల్లడల సంచ్తరించుటు హృదయాది మర రృగ్గానములయందు జనించుట ఇవియన్నియు 

ప్ర మహాప టికలు అన్నిటియందును సామాన్యోముగ గల్లు నుషృద్రవములు. 

మరియు స్థానవిశేషమునుబట్టి యసాధ్యలక్షణములు చరకముష్థ నిట్లు చెప్పబడి 

నవి: “మర్శస్వంసే గుదే పాలక స్తే నస్థిమ పాదయో; జాయ చే యస్య 

పిటికాః న ప్రమేహీ న జీవతి” (చరక, సూ, అ. ౧౭. క్లో, ౧౦౭ మర్శ్యస్థలములంః 

భుజములు గుదము, చీలమండ, _స్తనములు, కీట, పాదములు ఈస్థలములలో నెచ్చట 

వెన పిటికలు పుట్టినచో నట్టి వ్ర మేహరోగము కలమనుజుడు బ్రుశుకజాలడు. 

వాగ్భటమున కన ఏ సొభ్యమాల నిట్లు నిర్హయించెను:- _"తర్రైద్యం క వీటికా 

త్యయక, పుత్రిణీ చ విదారీ చ దున్భహా బహు సుదనః వది విధములైన ప్ర, మేవా 

ఏపేకలలో మొదటివి యగు శరావిక, కచ పీక అలజి యను మూడును పుత్రి 

విదారి యను రెడున్కు ఈయొదును మిక్కిలి మేదస్సు వృద్ధినొందిన వారిశి. పుట్టును 

'కాళ్ళన నివి యోరువ నశక్యములై కృచ్చ సాధ్యము లగును, 



814 మాధవనిదా నె 

* స్త్రీలకు ప్రతిమాసమునందును బుతుర్నక్తము సాభారణముగ వెడలంను కావున 
వారికి శరీరమును వాతొదిదోషములును వశుద్ధముగ నుండును. దానం చేసీ స్తీ లకు 
ప్ర మేవాములు జనింవవు. ఈవిషయము తంత్రాంతరమున నిట్లు చెప్పబడినది:-___“రజ; 

ప్ర సేకాన్నారీణాం మాసీమాసీ విశుద్ధ్యతి, సర్వం శరీరం దోహెశ్చ న వ్ర మేవాంత్యత 
=] 5 4 రీ జ స్తాయి (పృక్ళతము కొందణు స్త్ర (ప్ర, మేవాము పాలగుటకు అట్టి బుతుర క్షము 

విగుణమై తగినపద్ధతిననుసరించి వెడలక వై పరీత్యము నొందుటయే కారణము గానోపుశు. 
ఆజ 9 pr = ఆ మరియు (వ, మేహవ్యాధినివృ త్తిం చెలిసికొనుటకు సుశ్రు తా చార్యుడు ఇట్లు చెప్పెను: 

“వ, మేహిణో యదా మూక ం అనావిలమపిచ్చిలమ్, విశదం తికకటుకం తదా 

రోగ్యం ప్రచక్షతే” పృమేవాపీడితునకు మూత్రము కలత లేక పి చి లము గాక స్వచ్చ మై 

తి క్త్షకటురసములు కల్లి వెడలినచో (వ్ర, మేవాము నివ ర్హించిన దని యొరుంగునది, 

మాథధవకరవిరచితే మాధవనిదానే 

మేుపహావీటకానిదానం సమా _ప్పమ్, 

బ్రతి శ్రీ 
'మేహ-ప 

0 

వడ 5 జన జో అ స్ర్రలకు పృమేవావ్యాధి కలుగ దని చెప్పిన హేతువులు దృళత్యతుశా స్త్ర 

ప్రమాణదూరము లని 7-వ ని॥ భా! ఆయుర్వేద సమేళనములో చేను వ్రాసీన శ్యాస 
మున నిరూపించి వండితామోదమును చొందితిని. కావున నిది యంగీక ఎంవరానిది. 
తంత్ర స్తరవచనము ప్రాయిక మని మధుకోశమున ప్రాయబడెను. (తి. వరా 



౪. మెపోనిదానమ్ 
—— యధ్యకననా----- 

(వ, మేహపిటికలను జెచ్వనపుడు “వినా (ప్ర మేవావుపెే ప్యేతా జాయ సే దుష్ట మే 

దన” అని మేదో దోషము కారణముగ చెప్టెబడి యున్నది "కావున పీటికానిదాన 

ముకు జేప్పినపీదవ దానికి కారణమెన మేదో దోషమును వెవుట---- | 

420 మేదోవృద్ధి కారణములు ధికా- 

అవ్యాయామదివాస్వప్న శై వృ ఇ షలాహోర నేవిన్వ, 

ముధురోఒన్నరసః ప్రాయః న్నేవా్షేవః ప్రవర్థయేత్. l 

చేవాపరిశృమము చేయకుండుట, వగటియందు వి శేషముగ నిద్రపోవుట, కఫ 

మును వృద్ధినొందించు నావారముల సేవించుట, ఇట్టి కారణములచేత నన్న రసము 

మధురం బి దానియందలి స్నీగ్గగుణముల చేత మేదస్సును వృద్ధినొందిం చును. 

శ్త(ధ్రి మేదస్సంప్రాప్షి ఈ 

ముదసా వృతమార్షత్వాత్చుష్యు న్య న్యె చ థాతవ్కు, 

మేవస్తు చీయ'తే తస్తావళ _కృస్సర్వకర్షసు, 2 

సెజెప్పినవిధముగ వృద్ధినందిన మేదస్సు తక్కిన రనరకాదులు (ప్రవహించు 

స్రోతోమార్లముల నడ్డ గించును, దానం జేసీ రసరక్తాదులును వృద్ధినొ ౦ది పుష్టినొందును 

సేదన్సుమాత్ర తము “మిక్కు_టముగ వృద్ధినొందును. అట్టి కారణము వేత మానవుడు 

అన్నివనులయందు శ క్రిలేక యలను డై యుందును, 

అధి మేదోవృద్ధివే గలు నుషృదృ్యవము రితా- 

శు ద త్ర గా మ క్ర థనసాద నై; ఫి 

యు రః క్షు క్సె ్వదదుర్దన్ధెః అల్బప్రైణో ఒల్బ మైకుకు. 8 

మేదస్సు పృద్ధినొ౦దినపుడు ES దృశ్వాగము దప్పి, మూర్చ, అధికముగ నద్ర; 

తుమ్తులు ఈ యువ (ద,సములు కల్లును. అధికముగ ప్రాలుమాలిక కల్లును. అకలి యధిక 

మగును. చెమట వట్టును. దానండేసి శరీరమున నసవ్యా మైన దుర్గంధము పుట్టును. శరీర 

మున బలము శ్రీణించును, సంభోగశ క్రి మిక్కిలి తగ్గును. 



$16 మాధవనిదానే 

పక్వాశయమునకు ఆమాశయమునకు మధ్య ప్రదేశమున కాయాగ్నియుండును. 

అట్టి కాయాగ్నియొక్క_ అంశములు రసాదిధాతువులం దొక్కొౌకభెగమువంతున 

నాశ్తయించి యుండును. అట్టి కాయాస్నియొక్క_ యేథాతువు నాశ్శయి౨చినఫ్ "గ ము 

మందగించియుండునో ఆ ధాతువు మిక్కు_టముగ వృద్ధినొందును. అయ్యిది (కాయాన్ని 

భాగము) మిక్కిలి వృద్ధినొందిననాడు ఆ ధాతువు శీణించుపు. ఈ విషయమును 
వాగ్భటాచార్యుడు ఇట్లు వివరించెను: “ స్వస్థానస్థన్య కాయాగ్నే? అంశా ధాతువు 

సం శ్రితాః తేషాం సాదాతిదీ ప్రిభ్యాం ధాతువృద్ధిక యో2.ద్భవః.” పె జెప్పిన ప్రకారము 

దివాస్వప్న శ్రే షలాహారాదుల చేత మేదస్సు న్మాశ్ళయించిన జాఠరాస్నిభాగము మంద 

గించినపుడు మేదన్సు ఉత్క_టముగ వృద్ధినొందును. మణియు:_“ఫూరో్ట ధాతుః 

పరం కర్యాద్వద్ధః తీణశ్చ తద్విధఃి” అని చెప్పియున్న ప్రకారము మేదస్సు వృద్ధి 
నొందినపుడు దానజని*చు ఛాతువులుకూడ వృద్ధినొందు నని యెరుంగునది, 

ఖై మేదస్థానములు pn 

మేదస్తు సర్భభూ తానాం ఉదరేప్వుస్థిపు స్థి నితమ్, 

అత వవోదలరే వృద్ధిః ప్రా పా, యో మేవస్సీ (నో భవేత్ , 4 

ప్రాణికోటి శెల్ల మేదస్సు ఉదరము (క్షడుపునన్సు అల్బా స్థులయందును అశ 

యించియుండును. కావుననే మేదస్సు వృద్ధినొందిన నాడు కడుపు విశేషముగ పెద్దదియై 

"పెరుగును 

అరి మేదోవృద్ధిచే గల్లువిశోషములు అతా 

మేదసావృతమార్ష త్యాద్వాయుః కోష్టే విశేషతః, 

చర౯ సన్థుముయత్యగ్నిం ఆహారం శోషయత్యపి, న్ 

తస్తాత్స శీఘ్రం జరయ త్యాహారమఖికాంతుతి, 

విశాశాంశ్నాక్ను శే ఘో రా౯ కాంశ్చిత్కా-లవ్యత్నిక్ర క మాత్ ,6 

పైజెక్నిన వ్ర కారము _ వృద్ధినొందిన మేదన్సు వాతసంచారమార్షమును అడ్డ 

గించును. దానం జేసీ వాతము ధారాళముగ 'వెడలక కోస్థమునందే విశేషముగ సంచ 

శించుచు జాఠరానలమును విశేవముగ రగులజేయును. దానంజేసీ కాయాన్ని యాపహార 

మును అతిశేఘ్ర)ముగ జీర్ణింవజేయును. మరల నప్వజే యావోరమునందు అభిలాష 
వ ఆ కల్లును, అట్టి మేదో వృద్ధిని ఉెపీశీంచి చాలకాలము చికిత్స కేయని నాడు క్ర్రూరము 

గు ప, మేవావిటీక మున్నగు నాగారోగములు గల్లును. 
శో ద 
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అర్ర మేదోవృద్ధి చే రోగము కల్లు (కృమము ఏతా 

వతావువద్రవాకారా విశేషావగ్నిమారుతౌ, 
ఏతౌ తు దహతస్థ్యూలం వనదావో వనం యథా, 7 
మేదస్యతీవ సంవృద్ధె సహనై వానిలాదయ,, 

వికారాకా దారుణాళా కృత్యా నాశయం త్యాళు జీవితమ్, ర 

జాఠరాగ్నియు చవాతమును డొషదృవరూవములై యుండును. కావున నీ, 
శండును వరస్పర సవహాయత నొంది కార్చిచ్చు అడవిని కాల్బుకరణి మేదోవృద్ధిచే 

బలిసీయున్న వారిని దహించును. మరియు మేదస్సు మిక్కిలి వృద్ధినొందిననాడు చాక 

సత్త కఫములు నవ్వుజే వృద్ధినొంది తీవ ములైన పృమేవాము, పిటిక్క విద దృధి మున్నగు 
రోగములను గల్లించి యలికిభు) ముగ మనవుల జంపుశు, 

అథ న్గూలకాయలక్ ణము థ$ఆా- 

మేదో మాంసాతివృద్ధత్వాత్. చలస్ఫీగుదర స్త స్తన, 

అయధథోవ సచయోత్నాహో నరో౭తిస్టూల ఉచ్యతే, 9 

శరీరమునందలి మేదన్సును మాంసంబుశు అధికముగ వృద్ధినందుటవలన పిజ్జలును, 

ఉఊదరమును, _స్తనములును మిక్కు_టముగ బలిసి నడచువప్పుడు కదలుచుండి శరీరము 
మితెమోరి బలిసి యుత్సావాము మునువటివలె లేక త్యయున్నచో నట్టి మనుజుడు 
స్థూలకాయం డని చెప్పబడును. 

ఇతి శ్రీమాధవకరవిరచితే మాధవనిదానే 
మేదోనిదానం సమా _ప్పమ్, 



౩౫. ఉదరనిదానమ్ 
ల? శభ—— 

మేదోరోగమునందు “అత వీవోదరే వృద్ధికి” అను వాక్యముచేత నుదరము 

వృద్ధినొందు నని శక్పియుండుటం జేసీ మేదోరోగమును జెప్పినపీదవు ఊదరమును వృద్ది 

నొందించు నుదరనిదానమును జివ్వుట:---- 

ఈం ఉదర వ్యాధికి కారణములు శతా 

రోగాస్ప రేస్టజపీ మవచ్దేఒగ్నా సుతశాముదరాణి చ, 

అజిర్ణాన లినై శ్చానై నః జాయ న్తే మలసఖ్బయాంత్ , 1 

మనుజులకు జఠరాగ్ని ముదగించినపుడు నానావిధ రోగములును జనించుశు. 

అందు నుదరవ్యాధి ముఖ్యముగ కల్లును. మరియు భుజింవబడిన యాహూరము జీర్ణ ము 

కాకుండినను పరస్పర విరుద్ధాదిదోషము లచే దుష్టము లైన యన్నాదుల భుజించినను, 

మలములును పోషము టను చయావస్థనొంది ఉదరరోగము విశేషముగ ఇనించుశు. 

ఇచ్చట మలశబ్దము చేత ఫురీషాదులును దోషములును గృహీంవబడును, “మలినీ 

కరణానలాకి” అకటచేత వాతాదులు వికృతి నొందినపును శరీరము నందలి ఛాతువు 

లను మలినములుగ బేయముటుజేసీ మలము లని కూడ చేవ్పబడును. కావున “మల 

సంచయాల్ ” అనుచోట పురీహిదొలును చాతాదిపోషములు శోధనాదులచే వరిశు శ్ 

ములు7ాక' వృద్ధి నొందినపు డుదరవ్యాధి జనించు నని యొరుంగునది. కావుననే తంత్రాం 

తరమున “అతిసంచిత దోషూణాఎ "పావం కర్త చికీర్ణ తాకి, ఉదరాణ్యువజాయ చే 

మన్లాగ్నీ నాం విశేషతః.” అని చెప్పబ కేనది. ఇచ్చట పోషము  లువలశ్ణములం 

కావున మలములుకూడ గ్ర హేంవబడును, 

_అ9 ఉదరరోగ సంసా గి అతా- 

రుద్ధ్యా నే దామ్బువాహీని దోహోస్సో ) తాంనీ సఖ తాః, 

స్రాణాగ్నరిపానాకా సన్దూమ్య జనయ స్తుదరం నృణాహ్, 2 

వె జెప్పినవిధముగ దోషములు వృద్ధినొంది శరీరమునందలి స్వేదము (చెమటను 

ఉదకమును వహించు (వ్యాపింవ జేయు) స్రో౭న్సులశు ధారాళముగ వ్యాపింవనీయక 
యడ్డగించి, రాణబాయ. వును జాఠరాగ్నిని అపానవాతమును చెజచి యుదరమును 

కల్లించును. 
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న్నుశ్ఫుతమున “ఉఊదకవె్ష్మోా చ కయోర్తూలం తాలు క్లోమ చి అని 

యుండుటచేత ఇచ్చట ఉఊదకవవా (స్మోతస్సులు శాలువులను కోమమును అశ యించినవి 
శం డని దురుంగునది. మలీయు సశేషం బహూని అనియు నున్న దేగాన స్వేద 

వజాములుకూడ ,సో (స్మోతస్సులలో చేరినవి. అయ్యాది మేదన్సును రోమకూవములను ఆశ్ర, 

యించియుండునో 

నోశన్సు లన:_వర్తులాకారములె మిక్కిలి నూత్రములగు 'నాకారముకల్లి 

నిడుదలె తామరకాడలో నుండు రంధ్ర, ములవలె మిక్కిలి సూక్షమునై. న రంధ్రమును 

కల్లి హృదయావిస్థానములకుండి రసరహధి ధాతువుల శరీరమున చ్యాకింపడేయును శరీ 

రమునం చెల్ల వ్యాపించి యుండు నన్ననినాడులు, ఇవి సిరా ధమనుల కన్న నికరములె 

యుండును. ఈ విషయమం--“మూలాన్టైద నరం దేహే ప్రనృళం క్యఖివాహియల్, 

'ప్రోశస్తదితి విశ్రేయం సిరాధమనివర్ణి తక్” అని ను శు ,తమునందును “స్వధాతుసమ 
వ్ ఆ 

వర్ణాని వృ క్రర్థూలాన్యణూని చ చ, స్రోతాంపి దిర్ధాణ్యాకృ త్యా ప ప్ర తానసదృశాని చో 

అనీ తంత్రాంతేరమునను చెప్పబడినది. 

మరియు నుదరరోగ శ్రూర్వరూవములను సుతు తాచార్యు లిట్లు చెప్పిరి: 
“కత్వ్పూర్వరూవం బలవర్ల కాంతా వలీవిగాకో జఠశే హి రాజ్యం, జీర్ణావరిజ్ఞాన 

విదావావత్యో వస్తారుజః 'పాదగకశ్చ కోఫకి (న్యృుక్కుతు ని. అ. ౭) అట్టి జఠరము 

జనించుటకు మునుమున్ను శరీరబలమునందును వర్గ మైసందును కోరిక కలుగును... కడు 

పుపె ముడతలు చరగిపోయి రేఖలు వర్పడును. 'భుజింపబడిన యావారము జీర్ణ మైనది 

తెలియక మంటతో కూడి వస్టియందు తీవములగు బాధలు కల్గును, కాళ్లపై చాపు 

పుట్టును. ఇవియన్నియు నుదరరోగము జనించుటకు ముందు కల్లు ఫూర్వరూవము లని 

0 ఉదరవ్యాధిసామాన్యరూపము ఈ 

అక ద ఏం అ థ్హాంం గమనెఒళ_్లి దౌర్బల్యం దుర్చలాగ్ని తె, 

శోథస్తదనవుజానం సజో వాతపురీవ యోః, కి 
ఎ ద్ ద వ 

ఆ ఆం ఆడు జట [ల 
దాహ_స్తన్దా/ చ స ర్వషు జఠళచేషు భవన్తి ఘా 

కడుపుబ్బరము, నడచుటకు శ శ్రీలేకండుటు బలహీనము, జఠరాగ్నికి బలహీనత, 

వాపు, అవయవములు కృళించుట, అపానవాతంబుశనుు మలంబును బైట వెడలక బద్ధ 

గించుటు తాపము, _మెకము ఇవియన్ని యు నుదర వ్యాధు లన్నింటీయందును సామాన్య 

ముగ జినించునుః 

౮ ఉదరవ్యాధి భదములు 0 

పృథస్షో మైన్సమస్వైళ్చ స్ న్లీ హబద్ధమేతో దవైః, 4 

సమ్మవ నదరాణ్యష్టా తేపాం లజ్జ పృథక్ళ ఫ్ర 
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వాతేఎపి శ్రంకధములచే వేర్వేరుగను, అన్నింటి (సన్ని పాఠము) చేతను, ఫ్రీ 

వృద్ధి చేతను జనించు నుదరములును, బద్ధో దరంబును; తతోదరంబును, జలోదరంబును 

శేకో యుదరవ్యాధి యెనిమిదివిధముల నుండును, 

అధి నారికోదరలక్ష్షణము ఆా- 

తత్ర వాతోదనే శోథః పాణిపాన్నా ఖికుమీషం, న్ 

కుక్ర్పార్నో ౯ (దరకటీప ృష్టరుక్పర్వ ఖే దనమ్, 

శుష్క_కాసో2 బ్ఞమర్దే౭.ధో గురుతామలసజ్ఞ) హః, 6 

శ్యావారుణత్వ గాదిత్వమక న్థావ్వ ద్ధి ప్రో, హో సవత్ , 

సతోదభేదముదరం తేనుకృష్ణసిరాతేకకో, 7 

ఆథ్షాతదృతివచ్చ్శబ్దమాహతేం ప్ర పకరోతి చ, 

వాయుళ్చాత్ర, సరుక్ళబ్దో విచశేశ్సర్వతో గతిః 8 

..... వెాతప్రకోప ముక జనించిన యుదరచ్యాధియందు మో జేతులయందును 

మాగాళ్ళ యందును నాభిస్థానమందుకు కడుపునందును వాపు కల్టుళు* 1కుకీ యందును 

ఇరు ప్రక్క_లయందును ఉదరమునందుళు నడుమునందును వీపునందుకు తీవ మెన 

నొప్పి కల్లును. కీ్ళ యుదు నొప్పి, పొడిదగ్గు వచ్చును. అవయవములన్ని టియందును 
౧ య ౧ 

నొప్పి కల్తును. శరీరమునం దనధోభాగమున ఛారముగ నుండును. మలము యథా 

క్రమముగ వెడలక బద్ధగించును, చర్చ ౦బును ముక్కును ఛెవులును శ్యామవర్ష్మం 

కనను "లేక అరుణవర్ధ ర బెనను కల్టియుండును. ఉదరము కారణములేకయీ వృద్ధి 

నొందును, తగ్చుచు నుం ండునుః ఉదరమునందు సూదులు. గు గుచ్చినవిధముగ పోటును, 

గొడ్డలితో చీల్చినట్టు చాధయు కల్లి సన్ననై నల్లగనుండు సీరలచే నావరింపబడి 

యిందు. పొట్టవై కట్టినయెడ గాలిచేనిండి యుచికియుండు తోలుతి త్తివలె శబ్దము 

క్షలియుండును. వాకము 'సమను శబ్బముతోను నొప్పితోను కూడి కడుపులో నంతట 

వ్యాపించుకు. 

అగి విత్రోదరల క్షణము be 

వితోద నే జ్వరో మూ ర్భా దాహ _స్తృట్యాటుకాన్య తా, 

ఛ్రమోఒతిసాఃః పీతత్వం ర్వగాదావువరం హారిత్ , 9 

వ్ ళా మ మ్రసి రానద్ధం సన్వేదం సోవ్వదహ్య లే, 

భూమా హసుతే స్బ్నస్పర్యం మ్మ్ పాకం ప్రదూయతే 10 

1, కుకీ యనగా మోదికడుపు. 2. ఉదర మనగా గ్రిందికడుపు, 
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పీ త్త వ్ర కోవమున కల్లిన యుదరమునందు జ్వరంబును, మూర్చయు, తాపంబును 

దప్పీయు, నోరుచేదును, 'శ్రమంబును, అతినారంబును కల్లును: చర్శమునందును, 

ముక్కు_.వెనన్కు చెవులును వనుపురంగు కల్పియుండును. కడుపు ఆకు వచ్చచనై పచ్చని 

రంగుకు, లేక యొజ్ఞనిరంై ననుకల సిరలచే నావరింవబడి, వెమటకల్లి వేడియె మంటతో 

కూడియుండును. పొగవెడలు విధముగనుండును. తాకినపుడు మృదువై శీన్ఫముగ 
పాకమునొందును. కడుపులో వికారముగ నుండుకు. 

అధ కఫోదరలత్ ణము 9ఆా- 

గ్లేష్టోద రేఒజ్ఞసదనం స్వాపళ్ళ సయథుగ "రవమ్, 

ని దోశె ఒరుచిళ్శా (సః కానళ్ముక్ష త్వగాది తా, న్్! 

ఉదరం స్తేమితం స్నీగం శుక్ల రాజీతతం మహత్ , 

చిరాభివృద్ధం కఠినం కీతస్పర్నం గురు స్టేరమ్, 12 

కఫ ప్రకోపమున గల్లిన యుదరమునందు శరీరము కృళించును. స్పర్శము చెరుంగ 

'లేకుండును. శరీరమువె వాపుకల్లును. బరువుగ నుండును: నిద యధికమగును. వాంతి 

యగునట్లుండును. నోట రుచి తేవ్పును._ శ్వాసంబును దగ్గును కల్లును. చర్షంబును న ౧” ౧ - 
ముక్కు_ను ెవులును శుక్ల వర్షములుగ నుండును. ఉదరము నిండుకుండవలె జడమై 
స్నీగ్గంబె తెల్ల నిరేఖలుకచ్ది మిక్కిలి గొవ్చదిగ నుండును. అయ్యది చాలకాలమునకు 

వృద్ధినొంది కఠినంబై తాశినవుడు చల్లన ఫారము గల్లి నిశ్చల్నమె యుండును, 

ఇం సన్ని పాతోదరలతమణము 0. 

స్త్రీయాఒ౬న్న పానం నఖలోమమవ్హాా త్ 

విడార్తవై రును క్షమసాధువృతాః, 
యస వ్రయచ్చన్హ్యర యూ గ రాంశ్చ 

దుషప్రామ్చుదూపీవివ నేవనాదాగ. 13 ట్ 

తేనాళు ర_క్షం కువితాళ్చ దోషాః 
కురుష్ణస్సుఘోరం జఠరం తిలిజ్ఞమ్, 

తచ్చీతవాతే భృశదుర్గి నె చ 

శేవతః కుష్యతి దహ శే చ, 14 
గ్గొ 

స చాతురో మువ్యాతి వా వ్రస్కక్తం 

మాధవ_2 1 ॥ 



ప్ర వూధవనిడా నే 

పొణ్తుః కృశశ్నుహ్యతి తృస్తయా చ, 
రు ae) 

దూప్యో్యోదరం కీ రితమేతేదేవ 

కొందరు. దుష్టభారిణులగు. స్త్రీలు పురుషుల దమవశమున నుంచుకొనుటనై 

యన్న పానములయందు గోళ్లు, వెండ్రుకలు, మూలము, మలము, బుతురక్తము 

మున్నగు వానిని గూర్చి సెబైదరు. అట్టి యన్నాదులను పొరబాటుచే తిన్నను; 
లు టు 

శత్రువు లపాయమును గల్లింవ సమకట్టి విషమును ఆన్నపానాదుల గూర్చి పెట్టినచో 

దానిని పొరబడి తిన్నను; విషము మున్నగువానిచే దుష్ట్ర మెనజలమును ద్రావినను; దూషీ 
విషమును సేవించినను; వాత పిత్త కఫములు మూడును సమకాలమున ప్రకోవమునొంది 

శరీరమునందలి రక్షమును పూ _ర్డిగజెరిచి మిక్కిలి క్రూరమైన యుదరవ్యాధిని కల్లిం 

యమకం ఇయ్యది వాతాదులకు వేర్వేర జెప్పిన లతణములన్నియు క్షల్లియుండును. 

ఇయ్యది మంచు కాలమునందును గాలి విెశేమముగ వీచునపుడును, మేఖుములావరించి 

నూర్యరశి, సోకకుండునపుడును వెేేవముగ ప్రకోవ మునొంది, దహించునట్టు తావ 

మును కల్లించును. ఇట్టి యుదరమువే చాధితుపగు రోగి అప్వుడప్వుడు మూర్చ 

నొందును. శరీరమున రక్తము ఇెడుటంజేసి తెల్లనె యుండును. శరీరము కృళశించును, 

నోట ద్రవము లేక యెండి మిక్కు_టముగ దప్పి కల్లును. ఇయ్యది సన్ని పాతోదరము, 

ఇదియే దూష్యుమెన రృక్తమువెడి దానివలన పుట్టుటంతేన దూప్యోదర మనియు జెవ్పం 
బడును, 

దూషీవిషలక్షణము తంత్రాంతరమున నిట్లు చెప్పబడినది: “జీర్ణం విషఘ్నా 

షధిఫిర్హ్యతం వా దావాగ్ని వాతాతపకోషితం చా, స్వథావతో వో గుణవిపృహీణం 

విషం హీ దూషీవిష తాము పెతి” (సుశ్రుత, కల్ప. ఆః ౨ శో. 30) ప్రసిద్ధమైన 

విషము ప్రాతదియైనను; విషవారంబులగు నాషధముచే బలహీనం బె నను, కార్చిచ్చు 

నందును గాలియందును ఎండయందును ఎండి యల్బవీర్య మైనను, "లేక స్వభావము 

చేతశే గుణహీనంబె నను అట్టివిషము దూషీవిష మని చెప్పనగును, 

90 ప్ర హోదరయకృద్దాల్యుదరలత్ ణము రికా 

పీ హోదరం కీ రయతో నిబోధ, 15 
వి ప స ర డాహ్య ఖిష్యన్ది తస్య జనో 

ప ప్రదుష్ట్రమత్యర్థమసృక్క-ఫశ్చ, 

వ్ హోభివృద్ధిం కురుతః వ వవృద్ధా 
mn 

స్లీహోళ్ధ మేతజ్జరరం వద ని, 16 
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తడా(మసారే) 4 వరివృద్గిమేతి ద్వాముపా రే పినృద్ధ 
విశెషతస్పిదతి చాతురోఒత్ర, 

° Ee) 0 
మన జగరాగ్నిః కఫుపి _్రలిడైః 

౬ 

ఉవ దు తః థీణబలోఒతిపాలుః, 
ల యు 

అ 
జల 

సవాన్యపా రృ ష్షయకృతి వవృద్దె 

చేయం యకృద్దాల్యుదరం తచేవ, 17 
యు ల 

మిక్కిలి తావమునుబుటించు వదారములనెనను ద వమునుగల్లించు పదారముల 
ల య యా శో ౧ య 

నైనను నిరంకరముగ కొంత కాలము సేవించినచో ర _క్షంబును కఫంబును మిక్కిలి చెడి 

శరీరమునందలి ఫ్రీ వామును వృద్ధినొందించును. ప్టీవాము నానాట వృద్ధినొంది జఠర 

మును వృద్ధినొందించును. (ఇయ్యది స్ట్రీ వావృద్ధివలన జనించుటం జేసి ప్లీవోదర మని 

శుప్పనగును) ఈవ్యాధియందు మనుజుని శరీరమునం చెడమ ప్రక్క నుదరము విశేష 

ముగ వృద్ధినొందును. శరీరమెల్ల కృళించును. జఠరాగ్ని మందగించి జ్వరము వచ్చును* 

కఫమువేతను పిత్తమువేతను గల్లు నుషద్రవములుగల్లి శరీరబలము శ్రీణించి మిక్కిలి 

ాందువర ము క్రలియుండును. మరియు శరీరమున కుడిపృక్క_నుండు యకృత్తు (కారి 
అ యలు 

శో —0 

జము) ెజెప్పినవిధముగ వృద్ధినొంది యుదర వ్యాథి జనించినచో యకృద్దాల్యుదరే మని 

చెప్పబడును. (ఈచ్యాధియందు యకృత్తు, దోవములవే  ేదింవబడును; కావున 

యకృద్దాల్యుదర మని యన్వర్థముగ చెప్పబడును 

తలి ఫ్రీ వోదరమున దోవషసంబంధముచే గల్దులతుణములు ఏఈ 

ఉదావ రరుజానా సోకి మోహతృడ్గహనజ్నం రి 
జావ ౬__ యె Qa 

గెౌరవాఒరుచిశాఠి నె షః విద్యా తత వమలా౯ క మాత్, 118 
a ఎంట! ల - 

-పెశేప్పబడిన ప్ల్రీవోదరమునం దుదావ_ర్హంబును; కడుపుబ్బరంబును, కడుపులో 

నొష్పియు కల్లినచో వాళ ప్రకోపమున జనించినది యనియు; మూర్భయు, డప్పియు, 

మంటయు, జ్వరంబును కలిగినచో పిత్త ప్రకోపమున జనించినది యనియు కడుపున 

ఛారంబును, అరోచకంబును కల్లి కడుపు గట్టిన నున్న చో క్షఫ ప్రకోపమున జనించిన ది 

యనియు త్రిదోష, భేదముల ఛెరుంగునది. 

అరి బద్ధగుదో దరలక్ష ణము రితఈా 

యసాాన్తమనై. ఇ రువలేవిఖి ర్వా - 

వాలాశ్ళఖిర్వా విహితం యథావత్ , 
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సజ్బీయతే యస్య మనస్సదోోషః 

శనై శృనై స్పజ్క_రవచ్చ నాడ్యామ్, 19 

నిరధ్య లే యస్య గదే పురీషం 
నిరేతి కృచ్బా/దపీ చాల్చమల్పమ్, 

పహృూన్నాభిమభ్వే పరివ ఎ్రద్ధి మేతి 

తస్తోదరం బద్ధగందం వద్ చి, 90 

జిగట కల్లినయన్నము మున్నగు నావోరపదార్థముల భుజించుట చేనె నను, 

వెండ్రుకలతోను రాళ్ళే తోను కూడినయన్నాదుల భులించుటచేనై నను 'ప్రేవు లడ్డ 

నింపబడి వాని రంధ్రములు మూయబడును. 'దానం ే సీ(భూమియందలి ధూళిని హానాట 

కొంచెము కొంవెముగ చీపురుతో నూడిచినపుడు నానాట 'ప్రోవగువిధముగ) మలము 
నానాట సంచితమె నరళముగ వెడలక నాడీద్వారము నడ్డగించును. దానివలన మల 

మును వెడలించు నాళమునుండి మలము బొత్తుగ వెడలకుండును. లేక కొంచెముగ వెడ 

లును. లేక మిక్కిలి కష్టముచేత కొంచెముగ  వెడలును. దానంజేసి మలము నానాట 

సంచితమె వృాదయమునకును బొడ్డుకును మధ్యభాగమున నుదరము వృద్ధినొందును. 

దీనిని మలబద్ధకమున (గుదద్య్వారము బద్ధమగుటం చేసి జనించుటచే బద్ధగుదోదర మని 
తంత, కారులు చెప్పెదరు. 

మరియు “వర్చః పీత్తకఫాక్ రుద్ధ్య్వా కరోతి కుపితో ఒనిలకో (అ. వ్యా. ని. 

అ. ౧౨ శ్లో, ౨౯ అని వాగ్భుటాచార్యుడు చెప్పెను. కావున చాకము పృకోపము 

నొంది మలమును పిత్తకఫములను నిరోధించి యీచ్యాధిని కల్పించు నని యెరుంగునది. 

అట్టివాశము పై జెవ్సబడినరీతిగ మె డ్రుకలు రాళ్లు మున్నగునవి యావోరముతో గలిసి 

లోవ వల ప్రవేశించి వాతసంచారమార్ల ము నడ్డగించుటచే (ప్రకోవ ము నొందును, 

అరి పరి స్పావ్యుదరలత్ ణము ఇలా 

శల్యం తథాన్నో పహితం యద న్ర్ర ౦ 

భుక్తం భిస సత్త్యాగ తమన్య థా వ 

తస్తాత్సే తోం వ్రాత్సేలిలప్త, ప కాళ్ళ; 

సా స్రావస్సివేదై (గుదత స్తు సు భూయః, 91 

సాభరధశోదర మేతి వృద్ధిం 
నిస్తుద్య తే దాల్యతి చాతేమాత్ర మ్, 

ఏతత్సరి సా సావ్యుదరం ప్ర వ నష్టం 



ఉదరనిదానమ్ 995 

ఎముకముక్క_లు తృణములు ముండ్డు రాళ్లు కొయ్యాముక్కలు మున్నగు శల్య 

ములు భుజిందబడు అన్నము మున్నగు 'నాహారవదార్థములం గలిసీ యామాశయమున 

శేరి చ్రేవును "'భేదించును. లేక చె బిపి ఎన కల్యములు మణీయొుక విధముగా ద్ర వేశించి 

మైనను చ్రేనును ఛేదించి రంధ్రముల గల్లించును. అట్టి రంధ్రమునుండి యపక్వమెన 

వీరు వెడలి గుదమునుండి మాటిమాటికి ప్రక్కలకు చిమ్మి వెడలును. అట్టి నీడ వెడలుట 

చేత నాభికి క్రింది భాగమున నుదరము వృద్ధినొందును. ఈయుదరమున సూదులతో బోడి 

చినవిధముగ పోటును, వగులదీయునట్టు నొప్పియు కల్టును ఇయ్యది స్ట్రా సావముచే గల్లినది 

కావున వరిస్రావ్యుదర మని చెప్పంబడును. 

వాగ్భటమున “ఛిద్రోదరమిదం ప్రాహుః పరిస్రావీతి చాపరే” (అ, వా. ని, అ. 

౧౨. శ్లో. 3౫) అని యున్నది కావున నియ్యది (సేవున రంధ్రము కల్లి జనించినది 

"కావున  ఛిద్రోదర మని కొంద రాచార్యులు నుడి వెద 7 తెలియుచున్నది. మరియు 

“వర్గమే కదవోనా లే! ఆశు వైతి జలాత్మ తామ్ (ఆ. వా: ని, అ, ౧౨. శ్లో 3X) 

అన వాగ్భుటమున నున్నది కావున సీయుదరము అతిశీఘ్రముగ జలోదరముగ పరిణ 

మించు నని తెలియుచున్నది. 

99 జలోదరసంప్రా ప్తీలక్ ణము రితా 

దకోదరం కీ రయతో నిబోధ, 29 

యన్న వావీతోఒప్యనువానీతొ వా 

వానో విరిక్తొఒవ్యథవా నిరూఢ, 

పిబేజ్ఞలం ీతలమాశు తస్య 

ప్రోతాంసి దూప ర్తి హి తదషహాని, 28 

న్నే హోపలి వే మృథ్రవావి తేషం 

దకోదరం వూరషవదభ్యు వై తి, 

న్నీగ్గం మహ _త్తత్సరివృ_త్త తనాఖి 

సమోతతం వూర ర్ల మివామ్నునా చ 

యథా దృతిః క్షుభ్యతి కమ్పతే చ 

శబాయతే చాపీ దకోదరం తత్ , 94 

ఉఊదకోదరము క్రింద జెప్పంబడును:---మనుజుడు న్నేవాపానము జేసీన 

డును, అనువానన వ స్త శేసికొనినవ్వుడును, వమనవిలేచనములనె నను నిరూఢ వ వసి స్త్ 

"ని నను చేసికానినవ్వుడును వెంటనే చల్లనినీశ్ళను | కాగినయెడ శరీరమునందలి యుద 



లేలే6 నూధవనిడా నే 

వవాంబులగు స్రోతస్సులను చెరిచి యువస్నే వాగ్యాయమున నానాట జలమువృద్ధినొంది 

యుదరమును పెద్దదిగ జేయును, లేక యుదకవవాంబులగు స్రోతస్సులయందు స్నేవాము 

చేరియున్నను జలము నానాట వృద్ధినంది యుదరమును కల్పించును. అట్రియుదరము 

నూనెఫూసిన విధముగ జిడ్డుకలిగియుండును. నానాట గొప్పదియె గుండ నెన బొడ్డు 

కలిగి నరములభబే వ్యా_ప్పమగును, జలమునిండియున్న తోలుతి త్తివలె కదలినపుడెల్ల కడు 

ఫులో గడబిడ యని కదలుచు గళబిళ యను శబ్దము కల్లియుండును. (ఇయ్యాది యుద 

కము కడుపులో వృద్ధినొందుట చ గల్లును, కావున జలోదర మని చెప్పబడును 

మరియు వాగ్ళటాచావ్యడు: —“ఆఅక్యమ్బుపౌనాన స్దాగ్నేః  తీణస్యాతి 
కృశస్య వా; రుద్ధ్వామ్చుమా ర్లైననిల కఫశ్చ జలమూర్చి కక. వర్ణయే తాం తే వామ్ము 

తస్థ్ర్సానాదుదర్శా క్రి, శిత, కతస్సా న్ప్రదుదరం తృష్టైగుదస్రు, తి రుజాయుతక్. కాసశా్వసా 

ఇరుచియుతం నాగావర్గ సీరాతకమ్” (అ. వా. ని, అ. ౧౨. శ్లో. 3౭. 9౮) అని 

జలోదరమున కొన్ని విశేష ముల జెప్పెను. జఠరాగ్ని మందగించి నపుడును, కొన్ని 

కారణములచేత రసాదిథాతువులు శ్నీణించినపుడును, శరీరమునందలి మేదస్సు నశించి 

శరీరము కృశించియున్నపుడును, అధికముగ జలమును త్రాగినచో వాతము ప్రకోపము 

నొంది జలవహాంబులగు స్రోతస్సుల నడ్డగించును. కఫము పృకుపీతమై యుదక 

ముతో గూడ కలియును. అట్టి వాళేకఫములు రెండు నుదరమున జేరి యుదకమునకు 

స్థాన మైన క్రోమమాన జలమును “మిక్కు_టముగ వృద్ధినొందించును. అట్టి జలవృద్ధి చేత 

నేదరము నానాట వృద్ధినో ౦దును ఈశఈయుదరమున డప్పి యధికమనును. నానావిధ 

వర్ణ ములతో గూడిన సిరలు వ్యాపించును. కాసశాషసంబులును ఆరు చియు గల్లును ఆని 

యర్థము. ఈవాక్యము చేశ జలేదరమున వాతకఫములం రెండును ప్ర, కోపించి. జలమును 

వృద్ధినొందించి యుదరమును వృద్ధిన”ందించు నని తెలియుచున్నది. 

ఉదకవవాస్రోతోలక్షణము నుశ్రుకమున నిట్లు చెప్పబడినది: “ఉఊదకవహేట్వే, 

తణయోర్తులం శాలు కోన చి ఢుశ్రుక శా. అ. ౯ా నూ ౧౫) ఉదకమును 

వహించు నాడులు శండుతావులయందు క్లోమమునందు జేరియుండును, (మూలమున 

దకోదర మనుచోట నుదకవర్యాయ వాచక మెక దకశ'బ్ద మని యొరుంగునది. “వయా 

దకంి” ఇ త్యాదిస్థలములయందు ఉదకశబ్దపర్యాయమెన దశశబ్ద నని మహాభావ్య 

కారులు శాసించియున్నారుం 

అం సాధ్యా౭ సాధ్య ఉదరనిర్ణయము 6త- 

జన నై వోదరం సర్వం ప్రాయః కృచ్చతమం మతమ్, 

బలిన_స్తదజా తామ్బు యత్నసాధ్యం నవోళ్థితమ్, 25 



ఉదరనీదానమ్ స్ట? 

వె చేస్పబడిన యుదరము లన్నియు సై సర్టికముగ నే కృచ్ళ )సాధ్యము లై 

యుండును. మిక్కిలి బలశాలికి నూతనముగ జనించి జలములేకుండు నుదరము తగిన 

ప్రయళత్నముతో చికిళ్సచేసినయెడ నొక సమయమున సాధ్యమగును 

అరి మరికొన్ని యసాధ్యలతణములం ఈ 

పతు- దృద్ధగుదం తూర్ష ర్ధం సరసం జాతోదకం తథా, 

రాయా భవత్యభా వాయ ఛిద్రా ద్హాన్హం చోదరం నృణామ్, 26 

బద్ధగుదో దరము వదునె దుదినములు గడచి వెదవ నసాధ్య మగును. పై జెప్పిన 

యుదరములలో చెద్దియైనను జలప్రారిత మెనచో నదియు నసాధ్య మగును. ఛిద్రాం 

తోదరము, (వి స్రావ్యునరము) స్యభావముగచే ప్రాయికముగ నసాధ్యముగ నుండును. 

(స్ప “ప్రాయో భవత్యభావాయి అని ప్రాయశ్ళబ్ద ముండుటవేత బద్ధో దర - జలో 

దర = -ఛిద్రో దరములు మూడును కాలాంతరమున నొళజేళ న స్ర్త్రకర్మ జ సాధ్యము 

లగు ననియు జెప్పదగియున్నది.) 

ఇర మరికొన్ని యసాధ్యలతణములు ఈ 

శూనాకుం కుటిలోవస్థముపశ్టిన్న తనుత్వచమ్, 

బలశోణితమాంసాగ్ని పరికీణం చ వర్జయేత్ , 27 

కన్ను లుబ్బియున్నను, గువ్యామః వ క మున నున్నను, శరీరముపై చర్శము 

శమటబట్టినట్టు లార్ద్ర) మైయున్నను; శరీరమునందలి మాంసంబును ర క్రంబును బలంమెను 

జఠరాగ్ని యు నళించియున్నను ఆట్టి యుదరవ్యాథి యసాధ్య మగును, కావున చికిత్స 

చేయజనదుః 

తిర్రి టన (దృవములు, అసాభధ్యత్వము Pan 

పౌర షభంగాన్న విచ్వేషశో థాఒలీసారవీడితమ్, 

విరిక్తం చావ్యుదరిణం పూర్యమాణం విసర్ణయేత్ . 23 

ఇరుప్రక్కల వగులదీసినవిధముగ నొప్పి, అన్న జ్వేదము, వాపు, అతిసారము 

అను నీయుషృదృవములం కల యుదరవ్యాధి యసాధ్యము. మరియు విశేచనము చేయించి 

నను ఉదరము ౨ కగ్గక మరల నీటిచే నిండుచున్నను అట్టి యుదరము మిక్కిలి యసాధ్య 

మగును. కావున 'చికిళ్సచేయక విడువందగును. 

మరియు జలములేని యుదర లతీణంబులును జలముతోగూడిన యుదరలతణం 

బులును చరకమున నిట్లు చెప్పబడినవి: అశోథమరుణాభెనం సశబ్దం నా౭లై 
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భారికష్, సదా గుడగుడాయ న్తం సిరాజాలగవావ్నీతమ్. నాభిం విష్టభ్య పాయా గు 

"వేగం కృత్వా ప్రణశ్యతి పృద్వజ్ఞ ఇఅకటీనాఖి గుద,ప ప్ర, క్యేకళూలినః, కర్కశం 

సృజతో వాతం నాతిమందే చ పావశే, లాలయా (లోలస్యాా విరసే చాస్యే మూ్రే, 

2 ల్పే సంవాలే వికి, అజాతోదకమి కే లేకి యు క్తం విజ్ఞాయ లతా ణో 8, డవ కశ 

ద్భిష్దోవ బలకాలవిశేషవిల్ ” (చరక, చి, అ, ౧౨. నో A, ౫౮.) “అన్న 

కాంకూ పీపాసా గుద స్రావ శూలశాషసకాన దౌర్చల్యాని; అపి చోదరం నానావర్డ్మ 

రాజిసీరాన నతముదక ర్త ర్లద్భతి మోభసంస్పర్శం భవతి; వీశదుదకోదరం విద్యాల్. 5 
(చరక చి. ఆ౧౨. న్యూక్రం, ఈలా జలము లేని యుదరమున వాఫులేక అరుణవర్హ ము 
కల్లి భారము అధికముగ ళ్ శబ్దముతో గూడియుండును. గుడగుడయను శబ్బముకలిగి 
ిరలచే నావరింపబడియుండుశు. అపాన వాతము గృుకుపితేమె బొడ్గుదగ్గర పట్టినట్లు 

బాధ కల్పించి గుదస్థానమున వేగము చూపి వ్భాదయమునందును గజ్జలయందును నడుము 
నందును నాఫియందును గుదమునందును నొప్పిని కల్పించి కర్కశముగ బెటవెడలును. 

జథరాగ్ని కొంచెముగ మందగించును. నోట జొల్లుకారుచు నరుచి వేేషముగ 
నుండును, మూత్రము స్పల్పముగ 'వెడలును, మలము కఠినమెయుండును. ఇట్టిలమణ 

ములబట్టి యుదరమున జలములే దని యొరింగి దోషముల బలాబలమును గమనించి 
తదనుసారముగ చికిళ్ళ చేయదగును. మరియు జలము ఫూర్హిగకల యుదరమునందు 
అన్నమును భుజింవ నిచ్చబొడమదు- డప్పి యధికమగును. గుదమునుండి నీరు (సృవిం 
చును, కడుపులో నొప్పియు శ్వాసకాల౨బులును కల్లి బలము నశళించును. ఉదరము 
నానావిధ వర్ల ములుకల్లిన రేఖలును సీరలుశు కల్లి నీటిచే నిండియున్న తోలుతి ల్లివతె 

గళబిళ మను శబ్బముకట్లి యునికియుండును. (ఇ తెఅంగున జలోదరమునకును జలము ే ని 

యుదరమునకును వరస్సరభేదము చెుంగునది,) 

బ్రతి | శ్రీమాధవకరవిరచి కే మాధవనిడానే 

ఉదరనిదానం సమా _ప్పమ్, 



3౬.ళోథనిదానమ్ 
0 

ఉఊదరవ్యాధి సామాన్యముగ శోథ యుషదృవరూపముగ నుండును. కాపవున 

నుదరనిదానమును చెప్పినపిదవ శోథనిదానమును కెవ్వుట. __- 

అరి శోథ సంప్ర ఫీ "భేదములు రితా- 

ర_క్టపి త్రకఖాళలా వాయుర్దుస్ణో దుళ్టాక బహిన్సిరా, 

నిదా రుదగతి సెరీ కుర్యా త్త (జాంససం స యమ్, 1 ధి" =హా D3 "Uy 
ఉ ల్పేధం సంహాంతేం నోథం; తమావాుర్ని చయాదత్క 

సర్వం; కూాత్రువిశేమైస్తు రరూప భేదాన్న వాత కమ్, 9 

దోమైః పృథద్దయైన్సవై రభిఘాతాద్విషాదకి, 
వాతము స్వవర్థకము లై న కారణములచే ప్రకోపమునొంది తమతమ కారణము 

లచే దుష్టములెన రక్త = పీ త్త - కఫములను శరీరమునందలి బావ్యాసీరలను బందించి, 

యిట్టి రక్తపిత్త కఫములచే నడ్డగింపబడిన మార్ల ము కలదియొ, చర్మ మాంసముల నాక 

యించి, నిశ్చలముగ నుండు వాపును కల్లించును. ఇయ్యాది శోథ మనంబడును. ఇయ్యది 

పె బెప్పినరీతిగ త్రీదోమములచే జనించును కావున తి, దోవజన్య మగును. అయినను 

వాతపి త్రకఫములచే వేర్వేరుగ నొక్కొ_క దోషము చేతను రెండేసి దోషముల 

సంసర్హ ముచేళను, అన్నింటి చేకను, ఆభిఘూకముచేతను, విషముచేతను జనించుటం చేసీ 

తొమ్మిదివిధము లగును. (వాతికము, పై త్తికము, 'శ్లైమ్మికము వాతేపి తేజము, వాతకఫజము 
యానా 

పిత్తకఫజముు సాన్నిపాతికముు అఫీఘూతజము; వివజిము నని తొమ్మిదివిధములు అని 

భావము.) 

ఇచ్చట “నిచయాదశః, సర్వం” అని చెప్పుటచే దోవృత య ప్రకోవమున శోథ 

లన్నియు జనించు నని తెలియుచున్నది. అయినను అట్టి త్రిదోషములలో చేదోవష 

మధికముగ ప్రశోపించునో దాన జనించినశోథము అట్టి భేదము కల్లిన దనియు దోవ 

ములు మూడును సమములుగ ప్రకోపించినది సాన్ని పౌతిక మనియు, రెండేసి దోషము 

లధికముగ నున్నది ద్విపదోవ. మనియు శ్లేదము ెయుంగునది. 

మరియు నీ సామాన్య కోథమునకును వృణకోథమునకును లక్షణస్యరూ పొదు 

లొక్క_టిగ నున్నను ఆశ్రయ భేదముచే ఛేదము గల్లినది. ఎట్టు లన=జ-శోథకు సామా 
న్ 
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న్యముగ త్వజ్థాంసములుం రండుమాల్రము స్థానములు. (వ,ణశోడమునకు త్వక్కు, 

మాంసము, సిరలు, స్నాయువులు, అస్థులు సంధులు, కోస్ట్రము, మర ములు అను నీ 

యొనిమిదియు స్థానములు కావున పరస్పరము ఫిన్నము'లె యుండును. వృణగ్థానములు 

సుశ్ఫుతమున నిట్లు చూపబడినవి:“క్వజ్యాంన సిరాస్నాయ్యస్టీ సస్థికోస్ట్రమర్తాణీ 

త్య వ,ణవాస్తూని భవన్తి" (ను. నూ. అ. ౨౨ మజియు “వికదేళస్థి తః శోథో 

వృణాగాం ఫూర్వలత ణం” అని యుండుటచే నొక్కు స్థలమున జసించునది దృణకోథ 

యగును. 

అం గోడ ఫూర్వరూవము 9ఆా- 

తత్ప్చూర్వరూపం దవథుః సిరాయామోఒజ్జగరవమ్, 8 

శోథ జనించుటకు మునుమున్ను కన్నులు మొదలగువానిశుండి యావిరి వచ్చున 

టుండును. వాపు కలు సలమున నరములు బిగిసీ దీర ములుగ నుండును. అటి సలమున 
య ౧ | యై లట థి 

బరువుగనుండును. ఇవి యన్నియు శోఫము జనించుటకుమున్ను కల్దు ఫూర్వరూవములు, 

ఇచ్చట దవథు వనగ “దవథుశ్చ ఊంరాదిభ్య సీ స్తవ, మూవ ప,వ రనమ్్” అను 
రటల్ 2 

తంత్రాంతరవ క్యమునుబట్రి కన్నులు నాసాదిరంధ్రృములు మన్నన స్థలములనుండి తీవ 

ముగ వెడలు ఆవిరి యని యురుంగునది. 

అం శోఫ జనించుటకు కారణము రికా 

శుద్ధ్యామయాభు _క్రకృశాబలానాం 

మోరాన్లుతీట్లీ" ఫ్టగంరూపనే సబ, 

ద ఛ్యామమృచ్చాకవిరోధిదుష్ట 

గరోపసృష్టాన్ననివేవణం చ, 4 

అ ర్నాంస్య చప్టా నచ దెహశుద్ధిః 

మర్షోపఘాతో. విషమా ప ప్రసూతీష 

మిథ్యోపచారః ప్రతి కరణ ఇకాం చ 

నిజస్య మాతు; శ్చయథోః వ్రదిష్టః, ర్ 

వమనవిరేచనాదుల వే శరీరశోధథనము నధికముగ జేసిొనుటవేనె నన్కు రోగ 

ములవేవనె నను, వేళకు అహారము దినక యువవాసముల చేయుటచేనై నను శరీరము 

కృశించి శరీరబలము నళించినవారికి శోఫ జనించును. మరియు తారము (కారమును, 

పులంపుగల వస్తువులను, తీళ్ల - ఉప్ప గుణ ములంగల ద్రవ్యములను, చిర కాలమునకు 

జీర్ణి ంచు గురుపదార్థములను విశేషముగ నువయోగించినను; పెరుగును, వక్వముగాని 
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వదార్థములను మట్టిని, ఆకుసారలను, పరస్పరవిరుద్ధములగు శీర మత్స్యాదులను, కీటా 
దులచే దుష్ట మైన యన్నమును, విషముచే దుష్టమైన యన్న మును భుజించినను శోఫ 
కల్లును, మరియు అర్మోరేగము, పనిలేక నిర్వ్యాపారముగ నుండుట, వమనవినేచనా 

దులచే పోషముల వెడలింపకుండుట, మర్శస్థలములయం దఖఫఘాతము కల్లుట్క విధివిహిత 

కాలమునగాక విరుదముగ నకాలాది ప నవము కలుట, వమనాది కర లయందు అపథ్య 
గ UU ణ - 

ముల నాచరించుట్క లేక శా స్ర్రమునకు విరుద్ధముగ వమనాది కర్మల చేసికొనుట, ఇవి 

మున్నగు కారణములచే చెనను నిజ (పోషజు శోఫ జనించును, 

అథి నో్ఫ్ట సామాన్యుల వీణములు (oe 

సగెరవం స్యాదనవస్థితత్వం 

సో బ్రేధమూప్రాథ సీరాతనుత్వమ్, 

సలోమహర్ష శ్చ వివర్షతా చ 
యె, వం 

మా ట్ ప దివమ్, సావ న్యలిబ్దం శ్రషయథో పృదిష్టమ్ 6 

వాపు మిగుల ఛభాౌరమె యొక్క_చోనై నను నిల్క_డ లేక చంచలముగ నుండుట, 

మిగుల నున్న తం బె వేడిగనుండుటు సిరలు శకి కనబడక నుండుట రోమములు నట, 

చొడిచియుండుట, వాపుకల్లినస్థలమున శరీరవర్ల ము మారియుండుట్క ఇవి యన్నియు 

వాపు లన్నిటియందును సామాన్యముగ నుండు లతమణములు 

తరి వాతికశోఫలత్ష ణము ఈ 

చల_స్థనుత్వక్పరుపోఒరుణో ఒనీత 
అతో 

యా 4 9 శ రి స్పుషం_ప్పిహన్షా ర్హియుత్ 'ఒనిమి_త్తతః, 
బ్య ఆ ద్ పళొమ్యుతి ప్రోన్నమతి ప్రపీడితో 
దివా బలీచ శ్చాయథు స్పమిారణాత్ , 7 

వాతప్రకోపమున జనించిన శోఫమునందు వాపు ఒక్క_చోనైన నిల్బడలేక 

చంచల మెయుండు శు, వాపుశల్లినచోట చర్మ ము వలుచనై పరువంబును అరుణవర్ణ 0 

బును లేక నల నిరంగు కలినదియు నె యుండును. చర మున స్పర్శము డెలియక వెండు 
00 ౧ య ఆశి లో 

కలు జలబరించుకొని నొప్పియు శల్చియుండును. కారణములేక తనంతనే శమించును- 

చేత నదిమినయుడ గుంటవడి మరల తనంతనే ఫీస్సుముగ వైకి నుబుకును. రాలి 

యందు స్వల్పముగ నుండి పగటిపూట విశేషముగ నుండును. 

మరియు వాగ్భుటమున కొన్నిలతణము లిట్లు చె్పబడినవి.....-"“స్నీ గోవ్టమర్థనై 
జగ జగ 33 శామ్యేద్రాత్రావల్చో దివా మవోక్ ౨ త్వక్చ సర్ద పలిస్తేవ తస్మీంక్చిమిచి మాయే” 
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(ఆ వా. ని. అ ౧౩. నో ఏల) స్నీగ్గంబును ఊన్హంబునగు నావషధములచేతను, 

మర్చనము చేతను వాపు శాంతినొందును. ర్మాత్కులయందు స్టల్పముగనుండి వగటియందు 

(ప్రృబలమగును, వాపుకల్లినచోట చర్మము ఆనవాలు నూరి ఫూసినవిధముగ చిమచిమ 

లాడు చుండును. 

_ఆ౦ వె త్తికళోఫలతణాము గ్రిత్రా- 

మృదుస్సగన్థో ఒనీతపీత రాగవా౯ 

శ్రమజ్వర నె స్వేదతృషామదాన్నితః 

య ఉప్యులే స్పష్టరుగ తీ.రాగకృత్. 
6 

స వి త్తశోధో భృశ దాహహాకవాన్, 8 

పీత్త పృకోసమున జనించినకోఫ మెత్తవె వ్మిస్తమెన వాసనగల్లి సీలవర్థ ౦'బెనను 

చచ్చనిరంై నను ఎణ్హనిరంగై నను కల్షియుండును. (భ్కనుంబును జ్వరంబుకు చెనుటయు 

కల్లును. దస్పి యధిక మగును. ఊచెత్త కాయ తిన్నవానివలె తిక్క యెత్తును. మంటయు 
నొప్పియు కల్లును. కన్ను లెట్టివారును, మిక్కిలి మంటతోగూడిన పుండగును. 

వాగ్భుటమున “శీ తాభిలాషీ విడ్శేదీ సస్టీ స్పర్శాజఒసవో మృదుఃక” (అ. వ్యా. 
ని అ, ౧౩. శ్లో, కర) అని యుండుట వేశత కీతోవచారముల గోరు ననియు మలము 
ఉండలై వెడలు ననియు, ఆమగంధముకలిగి స్పర్శము నోరువజాలక మిక్కిలి మృదువై. 
యుండు ననియు నెరుంగునది. 

90 న్లైష్మికళాఫలతమణము da 

గురుస్టి సరః పాణ్ణురరోచ కాన్వితః 

ప్రనేకనిద్రావమివహ్ని మాస్థ్యకృర్. శ 

సకృచ్చ్రజన్న వ్రశమో నివీడితో 

న నే సా షపరార్ర కఫాత్త కః, 9 
ప్రకోపమున కల్లినశోఫ మిక్కిలి బరువుకల్లి కదలనిటై. పౌండువర్భము కల్లి 

యుండును. "సకోచకము కల్లి నోట సీరు గార్పునుః నిదుర వెేశేవముగ బట్టునుః వాంతి 
యగును. జఠరాగ్ని మందగించును. అయ్యది మిక్కిలి కష్టమువే గల్లి కష్టమవేతనే 
శమింఛును, వాపుకల్లినచోట వేలితో నదిమినచో గుంటవడి అయ్యిది "మరల వెంటే 
ఫూడకయుండును. రా తు లయందు బలిష్ష"మై యుండును, 
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వాగ్భటమున “స్పర్మోన్టకాంతీ చ కఫాత (ఆ వా. ని. అ. ౧3. 
క్లో. 3౬) అని యుంకుటవేత నీకోఫమున నుస్టృన్సర్శమును విశేషముగ గోరుచుండు 

నని తెలియునది. 

మరియు ర్మాతుులయందు స్రోతన్సు లన్నియు మూయబడి చేష్టల దక్కియుండు 

టంబేసి కఫము మిక్కిలి యుక్కటు బె వృద్ధినొందును, కావున దాన జనించిన శోఫం 

బును రాత్రి, వేళల బలిస్ట్రమగును, వగటియందు స్రోశస్ఫ్సులన్నియు చెరువంబడియుండుట 

చేతను మనుజులు సంచారాదివ్యాపారములయం  చాసక్తులగుటంబేనియు. కఫము 

కరగి వృద్ధినొందకుండును. కావున దానివలన కల్టుకోఫయు వగటిఫ్రూట యుత్కటము 

గాక త్మీయుండుకు కావున “ర్నాత్రిబలీ కఫాత కక” అని మూలమున జెప్పబడినది. 

“0 ద్వన్ద ఏజ-సన్ని పాఠతజకోఫలతణములు de 

we ధార నిదానాకృతిసంసర్హాచ్చ పయుథుస్సాగ్థిద్ది దోవజః, 0 
జ అ 9 స ర్వాకృతిస్పన్ని పా తాచ్చోథో వ్యామిశ్రలతణః, 

శిండేసీదోషముల నిదానంబులును లతణంబులును సంసర్ల మెయున్న యెడ ద్విదో 

వజములన్కి అన్నియు జేరియున్న యెడ సాన్నిపాతిక మనియు ెరుంగునది. (అనగా 

పె జెప్పబడిన ప్రకారము వాతాదిదోషములకు వేరువేర చేర్పడిన నిచానలక్షణములలో 

శం డేసిదోవములయొక్క._ కారణముల సంసర్లముచే జనించి, శండేసీదోషముల లవణ 

ములు మిశ్శముగ నున్నచో ద్వంద్వజము లనియు, అన్ని టికిని జెప్పిన కారణములచే 

జనించి అన్నింటి లక్షణము లన్నియు కల్లినది సన్ని పాతజ మనియు నెజణుంగువదిఎ) 
౧ 

అరి అగంతుకశోఫలత్ణము యో 

అభిఘా తేన శ సాది చ్చేద భేవత తాదిఖి, 
పౌమానిలోదధ్యని లై; భల్లాతక వికచ్చుజై 8, ll 

రనై శ్నూశై శ్చ సంస్పర్మాత్ శ్యయథుస్సా్యాది్టసర్పవా౯, 
భృశ షా లోహితాభాసః ప్రాయః విత్తలమణః, 12 

దండ ప్రహారాదులవే నఖిఘాతము కల్లినను, శ స్రాదులచేశైన ఛేదన భేదనాదు 

లచే గాయము లయినను, మంచుగాలియుం సము ద్ర పుగాలియు సోకినను, జీడిగింజలరసము 

గాని పొౌగగాని సోకినను, దురదగొండినూగు తగిలినను వాపు కల్లును. ఇయ్యది 

యొక్క. చో నిల్క_డ లేక శరీరమునం చెల్ల వ్యాపించును. మిక్కిలి వేడికల్లి యెజ్లని 

కాంతికల్లి ప్రాయికముగ పి త్రలక్షణములు కల్రియుుడును [(ఇయ్యాది యాగంతుకములగు 

శాధణములనేత జనించుటం జేసి యాగంతుకళోఫ మని ఇెప్పనగును.] 
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అడి విపబకళోఫలతణము 0ఆా- 

విషజస్సవిష ప్రా, పా ణపరిసర్పణమూ త్ర త ణాత్, 

దంస్రాద  సనఖామాతాల్ అవిషహ్రే ణినామపీ, 18 

విణ త్ర మ శు ఫో రో పహతమలవద్వన్త, స్త్పసజ్క_ రాత్ , 

విషవ్యషేనివస్పర్శాత్ గర యోగావమార్డ నాత్ , 14 

నమృదుశ్చలోఒవలమ్మి చ శీఘో? చాహరుజాకరః, 

విషముతోగూడిన సర్బ్పాదిజంతువులు శరీరముపై "పాకులాడినను, అట్టిజంతుపుల 

మవ్మూకృము శరీరమువై సోకినను, వాని కోరలచేవై నను దంఠములవేవై నను గోళ్ల చేనైనను 

అభిభూతము కల్లినను విషములేని జంతువులయొక్క్ల సం స్ట్రైదంశన ఖముల యభిఘా 

తముకల్లినను మె జెప్పిన విషజంతువులయొక్క_ మలమూ్ర, శః శ్ర ములతో కలిసిన వస్త 

ముల్ననైనను శేవలము మలినములైన వ(స్తృములనై నను స్ప నశించిన, విషవ్భశ్షములనే 

విషసంగతమెన గాలిని స్పశించినను, విషముతో గూడిన 'యావధముల శరీరముపై 

బూసీకొనినను శరీరమున వాపు కల్లును. ఇయ్యది విషసంబంధమున గల్పుటం జేసి విషజ 

శోఫమని చెప్పనగును. ఈకోఫమునందు వాపు మె త్తగను చంచలముగనుండి వ్రేలాడుచు 

ఫీసుముగ శరీరముమై వ్యాపించును. మంటయు నొప్పియు విశేషముగ కల్లును. 

అధి అయాఫెగములందు శోఫము జనించు క్రమము ఖా 

దో షాళ్ళ యథుమూర్థ్వం పా కుర్వన్యామాశయస్థి తాః, 15 

పక్వాశయస్థా మధ్యే తు వర్చస్థ్వానగ తా _స్ప్వృధః, 

కృత్స ఇ దేహమనుస్రాప్తాః కుర్యుస్పర్వసరం తథా, ly 

వాతీపి తకఫము లామాశయమున చేరినపుడు శరీరమునం దూర్గ కిభాగ (రొమ్మ 

మైభొగుమున శోఫమును కల్లించును. పక్వాశయమున చేరినపుడు మధ్యశరీర (రొమ్ము 
కును వక్వాశయమునకును మధ్యభాగ)మున వాపుకు గల్లించును. మలాశయమున నున్న 

యెడ పక్వాశయమునకు (క్రింది భాగమున శోఫమును కల్లించును. త్రిదోవములు శరీర 

మునం చెల్ల వ్యాపించినపుడు శరీరమునందంతటను శోఫమును కల్లించును, 

తరి అసాధ్యశోఫలతణము యా 

యో మధ్య దేశ శ్వయథుస్పకష్టస్పర్వగశ్చ యః, 
అర్థాక్లేఒరిష్టభూతస్స్యాత్ యశ్శ్చొర్ధ ఏం పరిసర్పతి, 17 

శం హా=కిేరలు, దంత=వండు, 
(అ ధా 
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శరీరమునందు మధ్యభాగ మున జనించిన శో ఫముళు, సర్వాంగముల వ్యాపించిన 

శోఫంబును, అర్థశరీరమునం దరిష్ట (మరణసూచక లతణముగ జనించిన శోఫంబును 

ఆసాధ్యమగును. మరియం శరీరమున "పదముల జనించి _వైకివ్యాపించు శోఫంబును 

అసాధ్య మగును, 

తంత్రాంతరమున పెక వ్యాపించు శోఫమునుగూర్చి యిట్లు నిర్తయము గానం 
యా య వ 

బడియెడు: “యస్తు పొదాభినిర్వృ_త్తః శోథస్స్పర్వ్యాబ్లనో భవేత్, పురుషం వాన్ని? 

నారీంచ ముఖజో గువ్యూజో ద్వయమ్” తొలుత పాదములయందు బుట్టి నరీరమునం 

చెల్ల పైకి బ్యాపించుళోఫము పురువుని చంపుకు. స్త్రీలకు ముఖమునబుట్టి | క్రి ందిశరీర 
మునంచెల్ల వ్యాపించినవాపు వారిని చంపును. గువ్యామున జనించిన శోఫము స్త్రీల 
నెనను పురుషులవై నను తప్పక చంపును. 

0 ఉఊవద్యవములచే న సాధ్యత్వము థయా- 

కాసి వీపాసా చ్చర్దిశ్చ చొర్చల్యం జ్వర ఏవ చ, 

యస్య చాన్నే రుచిర్నా స్తీ శ్వ్చాయథుం తం నిసర్టయేత్ . 18 

శ్వాసము, దప్పి, వాంతి, బలహీనము, జ్వరము, అన్నము రుచింపకుండుట ఈ 

యుషృద్ర వములు శోఫరోగమున. గల్లినచో నయ్యది యసాధ్యమగును కావున చికిళ్స 

'చేయజనదు. 

అలర వేరొం డసాధ్యలమణము de 

అనన్ఫో్యోప ద్ర వకృతశ్యోథః పాదసముత్థితః, 

పురుషం హృన్సి నారీం చ ముఖజో గుహ్యుజో ద్వయమ్. 

పాండురోగము మున్నగు వ్యాధుల కుషృదృవరూపము గాక స్వతంత్రముగ 

జనించుకోఫము మొట్టమొదట పౌాదములయందు పుట్టి పెకి వ్యాపించినచో నయ్య్యది 

పురుషుని చంపుకు. ఆరీతిగణే స్వతం కృమగుకోఫ , మొదట ముఖమునబుట్టి క్రిందిశరీర 
ర్త జో Pt ధ్ Paty మున వ్యాపించికయెడ స్ర్రేలను తప్పక చంపును. గువ్యాస్థలమున స్వతంత్ర ముగ బుట్టిన 

న్లోఫము స్తీ లమైనను పురుషులనె నను చంవకమానదు, 

పై జెప్పిన విషయ మే తుత్రాంతరమున నిట్లు చెప్పబడినది: ఊర్థ్వాగామా 

నరం పద్భ్యాం అవోగామా ముఖాల్ న్త్రీయక్, ఉభయం వ స్తీజాతః శోధో వాంతి న 
“ 93 ct అ 5) య కి సంశయః” ఇచ్చట “వస్తి సుజాతకి అనగా ఫొ త్రికడుపున పుట్రినవాపు స్తే పురుష 

సామాన్య ముగ నసాధ్యం బని భావము, 
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అలి మరికొన్ని సాధ్యా౭.సాధ్యలతీణములు తా 

నవోఒనుపద్ర వశ్న్శోథః సాధో్యోఒసాధ్యః పురేరితః, 19 

విసర్గ యేక యమ్యుదరా శ్రి రితం చ 

తథా “లే మర్శణి సంశ్ర్తం చ న 

స్టూలః ఖరశ్చాపీ nf చేవ్పోసక్టో 

యక్సాపి బాలస్థ విశాబలోనామ్. 90 

నూతనముగ జనించి యుషృద వములు 'లేకుండు శోఫము సౌాధ్యమగును. మెజెవ్ప 

బడిన లక్షణములు కలది యసాధ్యమగును. మరియు కుక్నీని ఉదరమును కంఠమును 

మర్శ స్థలములను ఆ (యించి పుట్టిన శోథము అసాధ్యము. మిక్కిలి స్థ సూలం బి కర్కు. 

శమెయుందు కోస్రరయిను, చాలురకును ముదుసలులకును బలహీనులకును "జనించిన శోసం 

బును అసాధ్యము; కావున చికిశ్స కేయంజనదు. 

జెప్పిన శ్లోకములలో “నవ్రోనువ, , .పురేరితక” ఆకు అర్థ క్టోకము వాగ్ళట 

మున నున్నది. “ఫ్ర పురేరిక"” అనుదానికిి ముందు వికృతి విజ్ఞానీయా ధ్యాయమున చెప్ప 

బడిన “అనేకోవ ద, దవయుతః 'పాదాఫ్యాం పృనృతో నరక, నారీం శోఫోముఖాద్ధంతి 

పడీ సహ్యాదుభావపీ” (అ. వా. శా. అ ౫% ల్లో, ౯౨ ౯కి) “అను కోకమున 

నమున నున్నది. 

చరకమున ” ఫోపద్రనము లిట్టు చెప్పబడినవి:.--“ఛర్జి స్తృష్టైచారుచిశ్యా సు 

జ్వరో౭తీసార ఏవ చ, యం సదౌర్చల్యః శో థోవద, వసం, వాళ” (చరక. 

చి. అ. ౧౮) వమనము దప్పి, అరోచకము శ్వాసము, జ్వరము) ఆర్సౌరము, చార్చ 

ల్యము అను నీయేడును కోఫరోగమున గల్లు నుషృద్రవములు. సుక్రుతమున కొన్నియువ 

(ద్రవము లధికముగ చెప్పబడినవి:--- “శా్వాసః పీపాసా జౌర్చల్యం జ్వరశ ఇృర్దిరరోచకకి, 

హిక్కా_తీసార కాసాళ్చ శోథినం తపయన్షి హి” (నుశ్రుత. చి. ఆ. ఎకి శ్వాసము, 

దప్పి, దౌర్చల్యము; జ్వరము, వాంతి, అరోచకము, ఎక్కేళ్ళ, అతిసారము, దగ్గు ఇవి 

యన్నియు శోఫమున జనించు నువద్రవములు, ఈ యుషద్రవనులు కల్లిన కో ఫవ్యాథి 

మనుజుని చంపును. ఈ నుశ్రు తేమున సము ఎక్కిళ్ళు కు తెఫ్థికము జెచ్పబడినవి. 

వతి శ్రీమాధవకరవిరచి లే మాధవనిడా నే 

నోథనిథధానం సమా ప్పమ్. 

చే. 



౩౭. వృద్ది నిదానమ్ 

ర —— 

ఫోధనిదానమును. జేప్పినవిదప దానికి ,సమానజాతీయ మైన వృద్ధినిదానమును 

జెహ్పుటు.ా | 

శర వృద్ధిసం ప్రా ప్తి రఆా- 

శ్రుడ్లో ఒనూర్థ గతి ర్యాయుశ భక లకర శో 
0 అల అల ర .6 

నుప వజ్ఞ ణతః ప్రావ్య ఫల న. మే 

వ్రవిడ్య ధమసీర్వ ఎ్రద్ధిం కరోతి పలక యాః, 

వాతము ప్రకోవమునొంది శరీరమునం దధోభాౌగమున సంచరించుచు వృషణ 

ములయందును గజ్జలయందును వ్యాపించి, ఆఅండకోశములయందుళు అండముల 

యందును వ్యాపించియిండు శిరలకు చెజచి, ఆండకోశమునందును ఆండముల 

యందును వాపును కల్లించి పోటును నొప్పిని పుట్టించును. సె కెప్పినవిధముగ నండ 

కోశథములయందలి సీరల నానాట వృద్ధినొందించును. ఇయ్యాది వృద్ధిర న మని 

చెప్పబడును. 

0 వృద్ధిరోగ సంఖ్య రతా 

దోషో స మేదోమూ, తాం తే? సంవృదిస్న పథా గదః, q 
గ్ర 7 సంవ్భద్ధన్నృ థి" 

మూ తా న జావప్షనిలా వసు మ్ త్రాన్రజావహ్య దతుఫ స్తు శవలమ్, 

వై జెప్పిన వృద్ధిరోగము వాత - పిత్త - కషములవేతను, ర_క్టమువేతనుూ 

మూ తృముచేతను;, ఆంత్రము (ప్రేవుల) వేతను -వేరువేర. జనించుటుచేసి యేడువిధ 

ములు, ఇందు మూ శ్రే - అం, కృములచే జనించు వృద్ధియందును వాతము ప్రధానముగ 

నున్నను చికిత్సా భేదము నిర్ణయించుట తై (త్రిదోషములకన్న కారణములు వేరుగ 

జెచ్పబడీనవిం 

అధి త్రి దోమవృద్ధిలమణ ములు ఇతా- 

వాతవూర్ల దృతిస్పర్శో రూజటో చవాతాదహేతురుక్, ర 

పకోదుమృరసజ్కా-శః పిత్తద్దాహో షపాకవాకా, 

తో గురుని సామా కఠికో క్ష్ 
కఫాచ్చి గురున్సి్నెగ్ధః కణ్ణరా మా౯ కఠథివొఒల్బరు5 4 

వాతప్రకోపమున జనించిన యండవృద్ధియందు చత తాకినచో గాలిచే నిండి 

యున్న తోలుతి త్తివలె నుండి రూక్షముగ నుండుశు.. కారణము శేకనే నొప్పికలు 

గును. పిత్త ప్రకోషమున జనించిన వృద్ధిరో గమున చక్కగ వండిన యత్తివండువ లె 

నుండి మంటకల్లి ేడితోగూడి పుం డగును, కఫప్ర వమున గల్లిన యండవృస్థాయందు 

మూధవ----2 2 



898 మాధవని దానే 

చల్ల నై భారముకల్ది స్నీగమె దురదతో గూడి మిక్కిలి కఠినముగ నుండును. నొప్పీ 
స్వల్పముగ నుండును. 

ధి ర_క్షజ - మేదోజవృద్ధిలక్ష ణములు రి 

కృష్ణస్సోటావృతః పి _క్లవృద్ధిలిజ్ఞశ ఎ ర_క్షజుః, 

కప ఫవనేదసా వృద్ధిర్మ దుసాలఫలోపమః ర్ 

ర మున జనించిన పృేష్ణియందు నల్ల నిచబొబ్బలచే నావరింపబడి సె శి లికవృద్ధి 

లక్షణము కలియుండును. మేదన్సుచే జనించిన యండవృద్ధియందు మె శ్ర శాటి 
పండువ లె సండ్రనై కఫజవృద్ధికి చెప్పినలవ్ ఇములు కల్చి యుండును. 

అథి మూ శ జవృస్థలతుణము. థఆా- 

మూత త, థారణశీలస్య మోత్త, జఃసతు గచ్చత్క, 

అమ్మోధిః వూర దృతివత్ కో యాతి స రుజ్ఞృదుః 6 
మూత త్ర కచ్చ 9మధస్సా వచ్చ చాలయక[౯ొ పలకోశ యో: 

మ్మూత్రమును విసర్టించవలసీినకాలమున విడువక దానివేగమును నిరోధించుట 

వేత యండము వృద్ధినొందుకు. ఇయ్యది మూ, కృ జాండవృద్ధి యని చెప్పబడును. 

అయ్యాది మనుజుడు నడచునప్పుడు సీళ్ళనిండియుండు శోలుతి శ్రివేశె కదలు చుండును. 
మెశా నొప్పితో సాడియుండును, అండకోశమునకు క్రించ కదలుచు మూత్ర 
కృచ్చ )సుచాధను కల్లించును, 

_ఖి(్రి ఆం, త జవృద్ధిలక ణము de 

. _ వాఠకోపిధిరాహారైెః శీతతోయావగాహనై =, 7 

ఛార జేరణథభా రాధ్గవిషమాజ్ఞ ప్ర పవ ర్హనెః, 

మ్భై!ః కేధితోఒనై (శ్చ కే క్షు ద్రాస్తావయనం యదా, 8 

వవనో వ విగుణేకృత్య సనివేశాదధో క్, 
కు ర్యాద్యజ్ఞ ణసస్థిన్లో గ్రుఖ్టాప్టళం శ్వాయథుం తదా, 9 

వాతమును ప్ర కోవీింపవేయు నాపహారముల 'సేవించినను, చల్ల నినిళ్ల యందు 

తరుచు మునిగినను, నలమూ తాదివేగము గల్లినపుడు వానిని వెడలింవక బిగ బట్టినను, 
మలమూ తా,దులు రానినాడు వానిని బలా త్కాారముగ వెడలించినను, 'భోరమును 

మోచినను, విశేషముగ త్ర వనడచినను, అవయవముల విషమముబుగ నునిచి పౌర 
లాడినను, ఇవిగాక బలవంతులతో మల ల్ల యుద్ధము, ధనుర్యుద్ధము మున్నగు వనుల శరీరా 

వయవములకు కష్టముగల్లునట్లు చేసి నను, వారము వ్రకుపితమె సన్నటి ప్రేగును స్వ స్థానము 

నుండి చలింపజేసి నోపాగమున 'బేర్చును, అయ్యది గజ్ఞలసంధియందు జేరి గ్రంథివలె 
నుండు కోఫమును క కల్లించును. (అట్రికోఫ కాలాంతరమున నండకోశమున జేర నొప్పిని 
కల్పించి "పెద్దదిగ వృష్ధినొందించుకు.) ఇయ్యాది ఆం త్రజవృద్ధి యని చెప్పబడును. 



వృద్దినిదానమ్ 839 
యి 

ఇచ్చట మూలమున (గృ౦థిరూ పమువరకు చెప్పియున్నది గాని తక్కిన విష 

యము చెప్పలేదు. అయినను కం ప్రాకి వీని భోజునితం తృ కమున “ఆం త్రం పగుల 

మాదాయ జన్తోర్నయతి వంతణక, వంక్షణా త్ర ద్రుజాయాక్త క్షం ఫలకోశం ప్ర ప వద్య తే” 
అని విశదముగ జిష్పియున్నది. పె జెప్పిన లత్షణములో (గృంథిరూపమున "సన్నసుడు 

సాధ్యంబును, అండకోశమున జేరునపుడు శ స్ర్రసౌాధ్యంబు నగును; లేక నసాధ్యమైన 
నగును. 

ద్రైథ్నలత్ణము కం తాంతరమున నిట్లు చెప్పబడినది: అక్యభిన్యన్తి గుర్వన్న 

చీవనాన్ని చయం గతి కరోతి గృంథివచోథం దోపో వంక్ష ణసన్గివం, జ్ఞరశరాలా జ్ఞ 

సాదాథ్యం తం బృధ్నమితి నిర్చిశేత్” మిక్కిలి యభివ్యన్తి (రొశస్సంద్ర ద,వమును 
బుట్టించు వదార్గ్ములను, అజీర్ణ కరములగు పదార్థములను వశమున శవసచుటచే 

దోషము ప్రకకికమె గజ్జలసందులయందు కందిని బోలిన చాపును గల్రించునుం 

ఇయ్యది బృధ్న మని చెప్పబడును. దీనియందు జ్వరము, కూల, శరీరము కృళించుట 

ఈలకుణములు కల్లును, ఈవ్యాధి ఆం తృవృద్ధినిబో లె కొంచెము ఛేదముకల్లి యుండును. 

కావున (ప్రకృతే ట్రంథమున వేరుగ శెప్నయాండశే దని యెరుంగునది, 

0 ఆండవృద్ధి నుపేశీంచుటచే గలు బాధలు రతా 

ఉవేక్యుమాణస్యచ ముష్క-వృద్ధిం 

ఆథ్షానరుక్ _స్తమృవలతిం సవాయ్మో 

వ్ర పేడితో _్లస్స నవా ప్రయాతి 
న పునశ్చ ను రక్తః 10 

జెప్పిన వృద్ధిరోగమునందు అండకోశ మునికి నొప్పికల్లి స్తంభించియుండు 

నపుడు తగిన యుద్యమముతో చికిక్సృచేయక యుసేక్షీంచినచో కాలాంతరమున 

మిక్కిలి (ప్రకోపము నొంది చేత గటిగ బిగబటినపుడు లోవల గుడగుడ మనుధ్వనికల్లి 
ర డం ౧ 

వాతము లోనికిపోవును. వట్టివిడిచినపుడు మరల వాతముచేరి ముశుపటివలె నుబుకును* 

(ఇట్రి పరిస్థీతియందు అసాధ్యమగును 

ర అ కృవృద్ధిక సాధ్యల కణము రి 

ఆన న్రృవృద్ధిరసాధ్ స్యఒయం వాతవృద్దిసమాకృతిః, 

మై జెప్పిన యాత శ్రీవృక్లి వాతజాఎడవృద్ధితో సమానలత్షణ ములు గల్లియున్న 

యెడ నసాధ్యం టై యుండును. 

ఇతి శ్రీమాధవకరవిరచిలే మాధవనిదానే 
వృదినిదానం సమా కమ్, 

థి 0 

rm 



౩౮. గలగండ-గండ మాలాఒపచీ గ ంథ్యర్చుద 

నిదానమ్ 

గలగండము అండవృద్ధినిబో ల వృద్ధిరూపమెనది కావున వృద్ధినిదానమును 

'జెస్పినపిదప గలగండాదినిదానము చెప్పుట: 

90 గలగండసామాన్యల క ణము de 

నిబద్ధశ్న సయథుర్యస్వ ముమ్మవల్ల ల్లమ్బతే గలే, 

మపోన్నా యది వా హస్వో గలగణ్జం తమాది శేత్ , 1 

కంఠమునందు | కిందిభగమున వాపుకల్లి ఆయ్యది నిలిచి యండమువ లె వ్రేలు 

చున్నయెడ నయ్యది గలగండ మని చెప్పనగును. ఇది చిన్నదిగనై నను గొవ్పదిగనైన 

నుండును, 

ఇర గలగండసం ప్రా ప్తి గతా 

వాతః కఫశ్చాపి గలే ప్రదుష్టో మన్యే చ సంశ్రీత్య తశై వమేదః, 

కుర్భంతి గణ్ణం రృనుశస్స ఏలిక! సమన్వితం తం గలగణ్ణ మావాుః, 

వాతంబును కఫంబును మేదస్సును వేరువేరుగ దుష్చ్రములై మెడనరముల నా శ 

యించి వానివానిలతణములతో గూడిన వాపును గడ్డమునకు దిగువ కంఠస్థలమున 

గల్లించును. ఇయ్యది కంఠ స్థానమున జనించునది కావున గలగండ మని యన్వర్థముగ 

జఇచ్చబడును. 

ఇయ్యాది వాతే-కఫ- మేదస్సుల జనించుటం జేసీ మూడువిభములం. శృమముగ 

వాకకఫమేదో లక్షణములు కల్షియుండును. 

అరి వాలికగలగండలక్షణము యా 

తోదాన్వితః కృష్ణ సి రా వనద్ధః 

శ్యావోఒరుణో వా పవనాత్త కస్తు, 

పారుష్యుయు _కృశ్చిరవృద్ధ ర పాక 

యద్భచ్చయా పాకమియత్య_దాచిణ్. 8 
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a జటా ఆ రి వైరస్యమాస్యస్య చ తస్య జనాః 

ఛవెత్తథా తాలుగల ప్రశోహః, 

వాత ప్రకోవమున జనించిన గలగండమునందు సూదులతో బొడిచినవిధముగ 

పోటుకలి నలని నరముల వ్యావించియుండును. శ్యామవర్హ ౦ చెనను అరుణవర౦ బెనను ౧ య eg ౬ Eg కా 

కల్లియుండును. మిక్కిలి పరుమమె చిరకాలమునకు వృద్ధినొందును. అది పరిపక్వము 
గాక వగులక యుండును. లేక కారణము లేకయే యొశకానొకప్పుడు తనంతచే పరి 

పక్వమై పగులును, ఈవ్యాధి కల రోగికి నోరు రుచి తెలియదు. తాలువులు కుత్తుకయు 

చెండి తడి లేకుండునుః 

“అరి కఫదగలగండలవమ్ణము ఖిలా 

స్థిరస్సవర్ణి' గురురు గృ కల్లా 

నీత" మహోంశ్సాపి కఖాత్తక స్తు, 4 

చిరాభివృద్ధిం భజతే చిరాద్యా 

ప్రవచ్యలే మన్గరుజః కదాచిత్, 

మాధుర్భమాస్యస్య చ తస్య జనోః 

భవ త్తథా తాలుగల ప్ర లేపః, న్ 

కఫ ప్రకోవమున. జనించిన గలగండము కఠిన్నమె శరీరసమానయమెన వర్షము గల్లి 

మిక్కిలి గొప్పజై బరువు కల్లి యుండును. మిక్కిలి తవ, మెన జిల కల్లి యుండును. 

చల్లగ నుండును. చిరకాలమునకు నానాట వృద్ధనొంద చాలకాలమునకు పరిపక్వ 

మగును. ఒకప్పుడు స్వల్పముగ బాధ కల్పియుండును, ఈగలగండము కల రోగికి నోరు 

తీసిన నుండును. తాలువులును కంఠమును కఫముచే పూయబడినట్టుండును. 

“అం మేపోజగలగండలతణము ధిఆా 

స్నిగ్ధ గురుః వాణ్లురనిష్టగ న్లః 
థి 

మేదోభపః కజ్ణుయుతో ఒల్పరుక్చ, 

ప ప్రలమ తేఒలాబువదల్ప మాలో 

దేహానురూపతు యవృద్ధియు_క్త క 1, 

న్నీ గాస్య తా తస్య ఛవేచ్చ జనో 

రే నుశబ్దం కురుతే చ నిత్యమ్, 
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మేదన్సుచే జనించిన గలగండము నూనె సూసీనవిధముగ నిగనిగలాడుచు 
మిక్కిలి బరువై పాండువర్గము కల్లియుండును. నహింపరాని దుర ంధము గలియుండును. వ్ రం ౧ ౧ ౧ 

కొంచెము నొప్పియు అఆధిక్షమెన దురదయు గల్పియుండును. దీని మొదట తొడిమ 
వలె సన్ననై సారకాయవలె వ్రేలాడు చుండును. ఇయ్యది శరీరము కృళించినపుడు 
కృశతనొంది, శరీరము బలిసియున్న పుడు మిక్కి_లి వృద్ధినొందును, ఈవ్యాధి కలరో?కి 

నోరు నూనెఫూసీన విధముగ జిడ్డు కల్చి మాటలాడునపుడు కంఠమున (వృతిధ్వని కల్లి 
యుండును. 

ఈ అసాధ్యగలగండలవ ణము ren 

కృచ్చాచ్చ (స_న్లం మృదుసర్వగా శం సంవత్స రాతీతమరో చకార్షమ్, 
మీణం చ వైద్యో గలగణ్జయు_క్తం భిన్నస్వరం చావ వినర్జ యేచ్చ, 

గలగండ వ్యాధికలమను జుడు మిక్కిలి కష్టము వే శాషసమువిడు చు చున్నను, శరీర 

"మెల్ల మె త్రవడియున్నను ఒక సంవత్సరకాలము గడచినను, అరోచకమువే బీడింపబడి 

నను, శరీరము కృశించినను, కంఠస్వరము మారయున్నను అట్టి గలగండరోగము 
అసాధ్యము; కావున చికిత్స చేయజనదు. 

అర గండమాలాలవణము థితా- 

కర్క_నుకోలామలక వమాశై; కయూంసమన్యాగ లవజ్ఞ తేషు, 8 థ VO ఆ cn 
మేవంకఫా భం చికమన్ష వాక స్పాష్టద్దణ్ణమాలా బవాంభిశ్చగ బైల 

మేదస్పును కఫంబును (ప్రకుపితమ్ములె చంకలయండై నను, మూఫపునంటై నను, 

మెడనరములయందై నను, మెడ ముందుభాగమునంతై నను, గజ్జలయం దైనను శేగు 
కాయ కమృనేగుకాయ ఉసీరిక కాయలఎలేసీ ప్రమాణముగల గృంథులను. కల్లించును. 
అయ్యాది వరునగ నొకటివెంబడి యికొకటి పుట్టి చిర కాలమునకు "మెల్ల మెల్లగ వరి 

పక్వమె పగులును. ఇయ్యవి పె జెప్పిన స్థలములయందు వరుసగ మాలికవలె జనిం 

చుటంచేసి గండమాల యని చెప్పబడుకు. (గండము లనగ (గ్రంథులు; అయ్యవి మాలా 
రూపముగ వఠునగ పుట్టుటం జేసి గండమాల యని యన్వర్థముగ జెప్పబడును 

\ 

అర అవచీలక్ణము ఏతా 

లద ం వీ అల వ 4 అ చే గృన్థయః కటినవా_ప్తలా కాకి సృవ్ధి సళ్య_న్సి భవన్తి చాన్యే, 9 

iT 2) 

కాలానుబన్లం చిమావథాతి సె వాఒవచీతి వవద' ని తత్ జా థ్ ja అ ల 
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= 

"పె జెప్పబడిన గ్రంథులు చిరకాలమునుండి యనుసరించి వ్యాపించి వానిలో 

కొన్ని పకర్వములై ఫూయాదుల సృనించుచు, తనంతనే పుట్టి తనకుతానే నళించుచు 

చాలకాలమువరకు విడువక యనుబంధముగ బాధించుచున్నయొడ నదియే అపచి యని 

వైద్య వేత్తలు ఇెప్పెదరు. 

న్యుశ్కుతమున “చయ ప్రకర్షాదపచీం వదన్తి” (న్ముశ్కుత ని అ ౧౧ 

అని శెప్పియుండుటంచేసి ఒకటి వెంబడి మరియొకటి పొడమి, ఆది మాని దాని 

(ప్రృక్యాన వేరాండు బొడముచు భాలకాల మనుసరించునది యవచి యని యన్వర్థముగ 

చెరుంగునది. 

ఇచ్చట నీ నిర్ణయము నెరుంగునది:---వాతేపి త్త కసములు మూడును ప్రకో 

వమునొంది తనకు వృద్ధిని కల్లించు కారణము వే వృద్ధినొందిన మేదన్సుతోసూడి కాలి 

పిక్క_లయందలి కండరములజేరి చేప,గు డవలె నొండింట చవేరువగ నుండు,గ ంభుల 
రం WF, \ 

నశచేకముల గలించును. అట్లి ,గ ంధులచే వాతము పృకువితమై తక్కిన దోషములను 
౧ 9 (WU దా 

కూడి శరీరమున _పెకివ్యాపించి రొమ్ము, చంకలు, ధుడయందలి వెను ప్రక్క_నరములు 

కంఠము అను నీ స్థలములయందు నానావిధములైన గ్రంథుల గల్లించును. ఇయ్యాది 

అపచి యని చెప్పబడును. ఈ గృంథులలో శంఠమునందును మెడకు వెనుక ప్రక్కను; 

ముందు ప్రక్కను, చంకలయందును, గజ్జలయందును కల సంధిస్థలములలో మాలికవ లె 

వరునగ నొకటివెంబడి యొుకటిచేరి జనించినయెడ నవియే గండమాలయని చెప్పబడును. 

ఈ వివరణమును భోజు డిట్లు చెప్పెను: వాఠపి శ్రకఫా  వృద్ధాః మేదశ్చాకపి సమా 

చితమ్, జబ్బ యోకి కండరాం ప్రాష్య మత్సా వ్రజిసద్భృ శాక్. బహాూక్ కుర్వ న్ని 

గ్రథిళా౯ తేభ్యః పునః ప్రకుపితో 2నిలకి, తాకా దోహానూర్థ [గో వతః కక్షమన్యా 

గల్యాశ్సిఈక నానావ్రకారాక కురుతే గ్ర సా త్వపవీ మతా; అవవీ కంఠ 

మన్యాసు కతువజ్ఞ ణసస్థిషు గజ్జమాలాం విజాసీయాల్ అవచీతుల్య లక్షణామ్,” 

ఈ వాక్యములబట్టి కతుములు మెడనరములు కంఠము గజ్జలు ఈ స్థలములనుండు సంధుల 

యందు మాలికవలె వరుసగ జనించునది గండమాల యనియు, చె జెప్పిన స్థలములయందు 

సంధినియమము లేక మాలారూవముగాక వలుదెరంగుల జనించు గృంథులు ఆపచి 

యనియు వరస్పర భేదము తెలియుచున్నది. “అవచీతుల్యలతణామ్' అని వెవ్వట చేత 

అవవీగండమాలలకు స్థల భేదమునుబట్టియు ఆకృతిని (మాలారూవమును) బట్టియు "భేద 

-మేర్పడినదిగాని లతణములలో నీ శెండిటికి చేమాత్శము ఛేదము కానరాదని యెరుంగు 

నది. ఇట్టి భేదము చికిత్సాసౌకర్యమున శై శల్పింవబడినది కాని చేరొండు ప్రయో 

జనము కానరాదు 
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మరియు---”*వాతపిత్త కఫావృద్ధా మేదశ్చాపి సమాచితక” అని ెప్పి 
యుండుటవలన' వాతీపి త్తకఫములు మూడు దోషములు దూమ్యరూవమెన మేదస్సును 

కలిసి యా రండు వ్యాధులను గల్రించునని! తెలినెడిని. అందు మేదస్సు కఫము ఈ శిండును 

ప్రథానముగ నుండు నని యుచ్దేశించి ప్రకృత మూల్మగ్యంథమున “ మేదఃకఫాఫ్యాం” 

అని కఫ మేదస్సులు రెండుమాత్రము ని రైశింవబడినవి, 

చరకమునాలా" మేదఃకఫాల్ శోణిత సంచయోళ్థో' గలస్య మయ్యే గలగండ 
ఏకః, స్యాద్దండమాలా బహుఫీశ్చు గండై 9” అని శెప్పియున్న ది. మేదస్సుచేతను 

కఫముచేశను రక్తము వృద్ధినొంది కంఠమునందు మధ్యభాగమున నొక్క గ్రంథిని 

కల్లించినయెడ నయ్యది గలగండ మనియు, ఆశేకగృంథులు మాలాకారముగ జనించెచేని 

అదియు గండమాల యనియు నర్థము. ఈ వాక్యము వేత కంఠమున నొక్క గ్రంథి 

మాత్రము జనింవె నేని గలగండ మనియు, అనేక గ్రంథులు జనించినయొడ గండమాల 

యనియు గలగండ గండమాలలకు భేద మేర్పడుచున్నది. రక్షము మేదస్సును దూష్య 

ములుగ జెప్పబడినవి. గండమాలకు కంఠ మే ముఖ్యస్థానముగ నేర్పడుచున్నది. బుషి 

మకముల నిట్టి భేదములు గల్లుటకు ఆయా బేశ కాలాదిస్థితినతుల మార్పులే కారణ మెన 

టూహింపదగియున్నది. 
అధి 

అ అవచీ సాధ్యాసాధ్యనిర్హ యము తా 

ఇల 0 ర్ంగ ॥ సాథ్యాస్ట ఎలి పినసార్శ పాల 

కాసజ్వరచ్చ్భర్టియు తొ_ప్ప నా థ్యాః, 10 

సెజైెప్పిన యవచీ గ్రంథులు సామాన్యముగ సౌధ్యములు. అవచియందు పీన 

నము, ఇరుప్రక్కల నొప్పి, దగ్గు, జ్వరము, వమనము అశు నీయుషదృవములు కల్లినచో 

నసాధ్యమగును. 
0 గృంథినంప్యా ఫ్రీ d= 

వాతాదయో మూాంసమనృక్ప/దుష్టా:ః 

జు 5 సన్టూహ్యు మేదశ్చ తథా నిరఠరాశ్చు, 

వృత్ళొన్నతం విగృథితం చ నోథం 

కుర్వ నతో గన్టిరితి ప్రదిష్టః, MH 

వాతపిత్తకఫములు తమ తమ కారణములవే దుష్టములై మాంసమును ర_క్టమును 

మేదన్సును వీరలను చెరిచి, గుం డ్ర నె యున్నశంబె కఠినమెనశోఫను కల్లించును. 

ని చెప . ఇయ్యది (గృంథి య చెప్పబడును 
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itunes 

వాగ్భుటమున “స గ నిక్హుథశాల్ స్మకళి” (అ. వా. ఊత్తరు ఆ. ౨౯. 

శో. ౧౧ అని ఇప్పియుండు టం జేసి ముడివలె కఠిన మె యుండుటం బేసి గ్రంథి యని 
య 

చుప్పబడును. 

ఖర వాతజ్మగృంథిలమీణము ఈ 

ఆయమ్యు తే వృశ్చ్య్యతి తుద్య లే చ 

పృత్యస్యతే మథ్యతి భిద్భ తే చ 

కృష్ణో మృదుర్వ స్తీరివాతతశ్చ 

భిన్నస్ప్రపెచా ఏనిలబో౬ఒ స మచ మ, 12 

వాఠపృకోపమున జనించిన గృంథియందు పెకి లాగబడినట్టును, క-త్తిచే నరక 

బడినట్టును, సూదులతో గచ్చినట్లును, చీల్చినట్టును, శరిచినట్లును, పగులనొట్టబడినట్లును 

నానావిధ చాథలు కల్లి గ్రంథి నల్లనై మెర్తనా వస్టీవలె విస్తీర్ణ మెయుండును. అయ్యది 

వగిలినచో శుద్ధమైనర కృము స్కవించును 

ఇవు వె త్తికగృంథిలత్నణము థఅయా- 

దన్గహ్య లే ధూప్యతి వృశ్చష్థితే చ 

పాపచ్యతే ప్రజ్వలతీవ చాపి, 

ర_క్షస్సవీతో ఒప్యుధ వాపి పితా 

ద్మిన్న స్స) వేదుష్టమతివ చాపీ, 18 

పిత్త పృకోవమున గల్లిన (గృంథియందు నిషున కాల్చబడినట్లును, లోపలినుండి 

పాన వెలికిపచ్చువిధముగను, శేదించబడిన విధముగను, ఉడుకుచున్నట్లును, ధగధగ 

మండువిధముగను బాధలు కలుగును. అఆయ్యది వగిలినపుడు పచ్చనిరంగుకల్లినర కము 

మిక్కి-లి వేడిగ నధికముగా (సృవించును. 

అ కఫజుగృంథిలక్ష ణము ఏలా 

కీతో వివర్ణోఒతిరుజో ఒతికళణ్ణుః పాహిణవత్స్పంహననోపపన్నః, 

చిరాభివృద్ధళ ఏ కఫ వళోపాత్ భిన్న స్ప వేచ్చుక్ల ఘనంచపూయమ్, 

కఫము ప్రకోపించి కలిగిన గ్రంథీయందు చల్లనై శరీరమునకు విరుద్ధ మెనరంగు 

కలదై మిక్కిలి నొప్పియు దురదయు కలిగి తాయివలి కఠినముగ నుండును. అయ్యిది 

ఇవాలకొలమునకు వృద్ధిన"ంది పగిలినపూడు తెల్బశ గట్టిగ నుండు చీమ "కారును. 



$46 మాధవనిదా నే 

అధ మేదోజుగ ంథిలక్షణము ఈ 

శరీరవృద్ధిక యవృద్ధిహానిః న్ని గ్టోమహా౯ కంశుయుతో2౬రుణ(జు శ 

మేదః కృతో గచ్చతి చాత్ర భేన్నే పిళ్యాకసర్పిః ప్రతిమ స్తు మేద+, 15 

మేదస్సువే జనించిన, గ గ్రంథి కరము వృద్ధినొందునపుడు వృద్ధినొంది, కృళించు 

నపుడు వీణించును. నూనెప్తోసినవిధముగ నిగనిగలాడుచు గొప్పదై దురదతోగూడి 
యరుణపర్ష ముగ లేక నెక్కువ బాధలేనిదిగ నుండును. ఇయ్యాది వరివక్వ మై పగులు 

నప్పుడు గానుగపిండివ లెను చేరిన చెయ్యివలె నుండు మేదస్సు స్క, స, వించును. 

మరియు నీ మేదో గ్ర,ంథిసంప్రా ప్రి భోజునిచే నిట్లు చెవ్పబడెను: ౨ మేదో 

క జ్ 3 వ నశ వాయుర్యదా మాంసే విమీపేదథవా త్వచి, కృత మేదోభవ గ స్థిః శ్యావో భవతి 

జర అల్ § 0 పాండురక. కశ కే మహాక్ స్థూలే గృన్థిర్భిన్నశ్చ పడిన, తిలకల్క_నిభస్సా)వో 

ఫఘృతవచ్చాస్య జాయతే” వాళము ప్రకపితమె మేదస్సును మాంసమున నైనను 

చర ముననెనను చేర్చినచో నచ్చట శ్యామవర్ద ౦బినను పాండువరం బెనను గల 
త్రీ యల రై కా రం కాలా 

: (| న . గ (గ్రంథి పొడమును. ఇయ్యది మేదస్సును కలిగినగ్యంథి యనబడును. ఈగంధి శరీరము 

కృళించిననాడు కృశించి, శరీరము సూలమగునపుడెల “పెదదియగు చుండును. అయ్య ది థి ధం ది 

పగిలినపుడు బలవంతముగ నలిపినయెడ నువుష్ణల గానుగపిండిని, పేరిన నేతిని బోలిన 

మేదన్సు దానినుండి స్మవించును. 

అరి సీరాజు గృంథిల కణము 0 

వారియామజా తై రబలస్య లో! 

ఆవీవ్య వాయు స్తు సిరాప్రతానమ్, 

సజ్కుచ్య సంవిణ్ణ్య నినో ష్య చాపి 

గృన్ధిం కరోత్యున్నతమాళు వృ_త్తమ్, 16 

'గృన్థిస్సి గాజస్ప తు కృచ్చసాధ్యోర్ట 

భవెద్యది స్యాత్సే రుజశ్చ్పలశ్వ 

స చారుజశ్చాప్యచలో మహోంశ్స 

మర్తోన్టిత ళ్చాపి విసక్టనీయః, 17 

బలహీనుడగు మనుజుడు శరీరమున 'కాయాసమును కల్లించు బేవాపరి శ్రోనుము 

మున్నగువనుల జేసినచో వాతము వ్రకుపితమె నరముల నడ్డగంచి ముడుచుకొనునట్య. 

చేయును, ఆయ్యది యుండవ లె శరిరమునం డచ్చటానిన కుట్టుకాని ౩ *“షించియున్న 
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తమె గండ నైన్నగృంథిరూపముగ. నగును. ఇయ్యాది సిరాజుగృంథి యనంబడున్యు 

ఇయ్యది నొప్పితోగూడి యొక్క_చోటశే నిల్కడలళేక చంచలమై యుండునెడ 

కృచ )సాధ్యమగును. మరియు నిది నొప్పిలేక స్థిరముగ నొక్క_చోటచే. నిల్య_డగ 

నుండినను, మర స్థానముల జనించినను విదువందగును. (అసాధ్య మనుట 

భోబజుండు అసౌధ్య గ ంథుల నిట్లు చెప్పెను. —'పక్లొ మై శానరుజా గ్ర గ స్థల మర్మ 

జానచలాం సృ జేత్ - కపోలగలమన్యాను  దుశ్చికిత్స్యాశ్చ సస్థిమ” జె చ్పబడిన 

యైదువిధము లైన (గృం౦థులును మర్శస్థానముల జనించినను, చంచలములుగాక స్టిరములుగ 

నున్నను అసాధ్యము లగును. మరియు చెక్కిళ్ళ (క్రిందిభాగమున జనించినవియు, తొడ 

యందును మెడనరములయందును జనించినవియు, కీళ్ళయందు జనించినవియు నసాధ్య 

ములు కావున విడువదగునని భావము. 

వాగ్భుటమున నసాధ్యము లిట్టు ని ర్లైశింపబడినవి. — “సాధ్యా దోమోస్స మదో 

జాకి న తు న్థూలఖరాశ్చలాక, మర్మ కద్దోదరస్థాక్చ"” (అ. వాం ఊ కరు ఈ ఆ. ౨౯, 

క్లో ౧క వాత-పి త్త-కఫ-ర క్త క మేదో శేదములచే నై దువిధములైన గ్రంథులును 

సామాన్యముగ సాధ్యములు. అయ్యావి స్థూలములై యున్నను కకినములగనున్న ను; 

చంచలములై నను, మర్శ శ్రానములయందును ముడయందును ఉదరము మైనను జనించినను 

అసాధ్యములగును. (ఇచ్చట గ్ర గ,౦థి సామాన్యముగ సాధ్యమగునని చెప్పబడినది. చంచల 

'మెనది యసాధ్య మని చెప్పబడినది. భోజాదితం త కారులును పృకృశ్శగ్క గృంథక_ర్తయు 

అచలమైనది యసాధ్యమని చెప్పిరి. ఇట్టి ఛేదాభ్లిప్రాయము (గృంభకర్శలకు కల్గుటకు వారి 

వారియనుభవమునుబట్టి కల్రెనని యూహింవదగినది,) 

గాత ప్రదేశే కృచిదేవ దోపాః 
UI) 

సమార్భి ౮" మాంసమసృక్ప/దూపహ్యు, 

వృ తం నిరం మనరుజం మహో న 
ఆం థ ద ఎవి 

మనల్పమూలం చిరవృద్ల స్టపెకమ్. 18 
ధి 

కుర్వ చన్తి మాంసోచ్చ్భ/యమతష్థ గాథం 

తదర్భుదం శాస్త్ర వివో విద న్స 

వాతాదిదోషములు  స్వశారణములే వృద్ధిన్ ౦ మాంసమును ర కృమును చెరిచి 

శరీరమునం దొకానొకచోట వర్తులమై కఠిన మెయుండునట్లు మాంసము నున్న 

ముగ కాయవలి వృద్ధినందించును. ఇయ్యది స్వల్ప మైన'బాధథకల్లి _గొవ్పదియ 
4 

™ 
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గాఢమెనమూలముకల్లి చిరకాలమునకు నానాటవృద్ధినొందును. వరివకర్యముణాక పగులదు. 

ఇయ్యాది శరీరమునందు మిక్కిలి లోతులో జనిం-చచును, దీనిని అర్బుద మని శాస్త్ర స్తే తలు 

నుడి వెదరు. 

ఇయ్యది మేదస్సును కఫంబును (ప్రబలముగ నుండుటం బేసి ప్రాయికముగ పగుల 
(WU 

దని వాగ్భ్ళటాచార్యుడు “పాయో మేదఃకఫాఢ్య తాల్ స్థిర త్వాచ్చ న పచ్య కే” 

ఆను వాక్యము చే దలి పెను. మంయు “మవాత్తుగ గృంథితో౭ర్భు కక్ష” (ఆ. వా: ఉత్తర. 

ఆఅ. ౨౯. శో. ౧౯ అని వాగ్భుటమున చెప్పినట్లు గృంథీయే పెద్దదిగ నున్న-చో 

నర్భుద మని "తెలియుచున్నది. 

తిర అర్ఫుద భేదములు ఏతా 

వాలేన పి త్రేన కఫేన చాపి ర_ేన మాంనేన చ మేదసా చ, 19 

తజ్ఞాయలే తస్య చ లతణాని గృ న్థేస్సమానాని తదా భవన్తి, 
జెప్పిన యరుదము చాత-పి _త్త-కఫ-ర క్ష-మాంస- మేదన్ఫులచే 'వేర్వేరుగ 

జనించుటం బేసి యారువిధముల నుండును. | అందు వాత-పిత్త-కఫ- మేదస్ఫులచే జనించి 

నవి చాల్లు వాతాదులచే గబ్లుగృంథులకు వేరువేర జెప్పినలత ణముల గల్పియుండును. 

అరి రక్తార్బుదసంవ్రా వీలత్ణము రికా 

దోపః ప్రదుష్టో రుధిరం సిరాశ్చ, 

సబ్కుచస్థ సంపేడ్య రత _స్హ షపాకమ్, 90 

సాస్రావమున్న హ్యాతి మాంసపిల్ణాం 

మూనసాజ్కు వై రాచితమాశు వృద్ధిమ్, 

కరోతర్ధజస్ర, సృం రుధిరవ్రవృ _త్తిమ్ 

అసాధ్య మేత దు దు ధిశాత్త కన్తుం 2] 

ర _క్షతు రూప ద ప్రవకీడితక్నా 

తె క్వాల్డుర్భ వేదర్మో రు ఏద వీడిత స స్తు 

వాతాది దోషములలో చేదైన నొకటి ప్రకోవమునొంది రక్తమును చెరిచి 

శిరలను సంకోచమునొందించి మాంసపుముద్ద నున్న శెముగ వై పె క్రబికించును. అయ్యాది 

గృంథిరూవమే నానాట కీఘ్ఫముగ వృద్ధినొంది మాంస పుయమొలకలతోగూడి రక్తమును 

గర్చుచుండును. రక్తము నెడతెగక శార్చుటం చేసీయు ర_క్షమున జనించుటం జేసియు 

నిది రక్తార్భుద మని యన్వర్థముగ జెప్పబడును. ఇయ్యది యసాధ్యము. ఈవ్యాధథియందు 

రక్తము మిక్కుటముగ స్రవించి శరీరమునందలి రక్తము త్వీణించును. కావున రోగి 

ఫూండువర్ణము కల్లియుండును. 



గలగండ-గండమాలా౬పచీ గంథ ర్థరు సృదనిడానమ్ 849 
WU 

ఇతర మాంసార్భుదలశు ణము తా 

ముష్టివ్రహో రాదిఖిరర్టి తోడే 

మాంసం పదుషం జనయేద్ది శోధమ్, 29 
9 © థి 

అవేదనం స్పీగ మననర్థివర్ణ్యం 

ఇ“ నోపపే అ వ 
అపవాకమన్మా వవ మవ్రచాల్యమ్, 

పృదుష్ట్రమాంసస్య నరస్య గాఢం 

ఏతద్భ వెన్గాంసపరాయణస్య, 
93 

జీ 

వమాంసార్చుదం త్వేతదసాధ్యము కం 

ఏిడికిళ్లతోకొట్టుట మున్నగుశారణములచే మాంసమునందు మిక్కి-లి యల 

ఘాతము కల్లించెడి దానంజేసి వాపు కల్లును, అయ్యది మాంసమువెడి గట్టిగ రాయివలె 

గడ్డకట్టి యుండును, నొప్పిలేక నూనెఫూసినవిధముగ జిడ్డుకలి శరీరవర్ష మునకు సమాన 

మెన వర్గ ముకల్లి పరిపక్షషముగాక వగులక రాయివలె కరఠినమె నిశ్చులముగ నుండును, 

ఇయ్యది మాంసార్చుద మని చెప్పబడును. ఈ వ్యాథి సె చేప్పినకారణములచే మాంసము 

ఇెడినవానికిని మాంసము నెల్బపుడు తినువానికిని విశీషముగ సంభవించును. ఈయర్చ్ను 

దము మిక్కిలి యసాధ్య మైనది. 

ఈవ్యాధియందు రక్తార్బుదమున పీ క్రమును, మాంసార్బ్చుదమున వాతమును 

కారణములంగ నుండును. మరియు నర్చుదసామాన్యముగ రా క్షమాంసములు వెడినను 

రకార్భుదమున రక్తమును, మాంసార్భ్బుదమున మాంసమును వెశేషముగ చెడును. కావున 

రకార్చుద మనియు మాంసార్భుద మనియు వెవ్పబడునని యెొరుంగునది. 

“5 ఆర్బుదసాభ్యాసా ధ్యనిర్హ యము తా 

సా ధ్యేస్వపీమాని తు వర్ణ యుచ్చ, 

సంప్రస్సు)తం మర్మణ్ యచ్చ జాతం 

స్రోతస్సు వా యచ్చ భ వేదచాల్యమ్, 24 

(హె జెప్పిన ప్రకారము రకార్ముదమును మాంసార్బుదమును ఆసాధ్యములం+ 

తక్కిన వాత - పిత్త - కఫ - మేదోర్చుదములు సాధ్యములు, ఈవిషయమునే వాగ్ళ 

టాశార్యుడు “శేవ్వనృజాంనజే వన్ట్యే చ త్వార్యన్యాని సాధథయేత్” (అ హృ, 

ఉత్తర అ, ౨౯. శో. ౧౮ అని చెప్పెను. అట్టి సాధ్యములగు నాల్లునుకూడ మర్శ 

స్థంములయందు ఛొడమి చర్మము వగిలి స్క వించుచుండునదియు, నాసారంధ్ర్యము 
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మున్నగు |స్రోతోమార్గముల జనించునదియు చలనము "లేక కఠినముగ నుండునదియు 

నసాధ్య మగును, 

mC అధ్యర్బుద దిషరర్భుదలశ్నణములు యా 

యజ్ఞాయ లే ఒన్యక్థలు ఫూర్షజా తే 

జైయం తదధ్యర్చుదమర్చుదైః, 

యద్ద న ప్షజాతం యుగపత్క_ )మాడా( 

ద్విరర్బుదం తచ్చ భ వేదసాధ్యమ్, 25 

మై చెప్పబడిన యరుదము జనించినపుడు మరల వేరొండు అర్బుదము దాని 

యందే దానితో నమానలక్షణముగల్లి జనించినయెడ నయ్యది ఆధ్యర్బుడ మని చెప్ప 

బడును. మరియు సమకాలమున కెండర్భుదములు _జంటకల్లినను, లేక ఒకటి జనించి 

కొంతకాలమునకు పీవ్వట వేరొండు అర్బుదము చానిచేరువ నే జనించినను అయ్యాది 

ద్వ్యిరర్బుద మని చెప్పుబడును.ఈ శెండర్భుదములు అసాధ్య ములు. 

ఇర అర్భుదములు పకష్టములు కానందుకు కారణము ధి 

న పాకమాయా న్రి కఖాదిక త్వా 

నెవోబహాు తాషచ్చ విశేషత స్సు, 
గు 9 0 ( దోప.స్థిర త్వాద్ద ఏథనాచ్చ తేషాం 

సర్వార్చుదా స్యేవ నిసర్లత స్తు, 26 

మె జేప్పబడిన యర్చుదము లారిటియందును కఫ మేదస్సులు మిక్కిలి యధికము 

లుగ నుండుటవేతను, వానియందలి భూయాదులు మిగుల చిక్క_చనె. యుండుట చేతను, 

వ్యాడిస్వఫావము చేతను, గ ంథిరూపమె మిక్కిలి కఠినముగ నుండుట చేతను అర్బుదము 

లన్నియు సామాన్యముగ వరివకర్షముగాక వగులంటకు వలనువడక యుండును 

బ్రతి శ్రీమాధవకరవిరచి తే మాథధవనిదానే 

గలగణ_గణమాలా-అప-ది. గ స్థా-అర్బ్చుద 
G GB ఆరు 2 

నిదానం సమా _ప్హమ్, 



౩౯. శీపధ నిదానమ్ 
రీ 

కీ వదము (బోదకాలు అర్బుదమునుబో లె నున్నతముగ జనించునది కావున 

అర్బుదనిదానమును వెప్పినపిదవ సీ పదనిదానమును జెప్పుట!:= 

ఇర నీ వద సంప్ర యా 

యస్ప జ్యరో వజ్ఞ ణజో భృశాంి 

నోథో నృణాం పాదగతః క మేణా, 

తచ్ణ్చపదం స్యా్యాత్క_రకర్ణ నేత 
గా a \y 

కిశ్నా స్థనాసాస్వవి శేచిదావాంః, 1 

తొలుత జ్వరము లీ వృముగ నారంఫించి గజ్జలయందు మిక్కిలి చాధతో 

గూడినవాఫు (బిళ్ల) కటి నానాట కాళకు దిగి మోగాళకు మెల మొల గ దిగచారును. 
మూ లా య 0 య 

ఇయ్యది క్లీవవము (బోదకాలు అని చెప్పబడును, ఇట్టి శోఫరూవమెనవ్యాధి వాస్త 

ములయందును, చెవులయందును, కన్ను జెప్పలయందును, శిశ్న మునందును, పెదవుల 

యందును, నాసికయందునుకూడ కలం నని కొంద రాచచార్యులు చెప్పెదరు. 

ఇయ్యది కర్ణ నాసాది స్థానములయందు ఈవ్యాధికి జెప్పినవిధముగ సంపా ప్పీతో 

కల్లుట'లేదు. శో కావున “శిచిదాహుకి” అని వమౌంతరమున జెప్పబడినది. (ఇచ్చట 

“శిలావల్ పదమ్-క్లీ పదమ్ "అను వ్యుత్ప త్రివేత రామివలె కఠిన్న్వమె పాదములయందు 

వ్యాపించునది నీ వద మని యన్వర్గముగ జెవ్పబడినదిఎ 
లం రయ 

“తరి వాతజాదిన్షీ వదలవు ణము అతా 

వాతజం కృష్ణ రూతుం చ స్ఫుటితం తీవ్ర, వేదనమ్, 

అనిమి త్తం రుజం తస్య బవహాునో జ్వర ఏవ చ, 9 

పి త్రజం వీతసజ్కా-శం దాహజ్వరయుతం మృదు, 

శెపి కం న్ని గవర్లం చ “శ్యేతం పాణు గురుసిరమ్,. 3 

౧92 ది థర యు (థి 

చాత వ కోవమున జనించిన కీ వదము కృష్ణవర్థ ంబుకు, రూతుంబును, మిగుల తీవ 
Ww ంం అం ౪ ha 

మైన వేదనగల్లినదియుగ్చా చర్మము పగులును. అయ్యాది కారణములేకయే నొప్పి కల్లి 

రీవృముగ జ్వరము కల్లియుండును. పీ శ్రమున జనించిన క్షీపదము వచ్చనిరంగుకల్లి యుం 

డును. తీవ్ర మైనమంటయు జ్వరమునుకల్లి మె త్తగానుండును. కఫమున జనించిన క్లీషదము 

స్నీ గవర ంబును, f శ్వేతవర్థ్యంబును, పాండువర్ణ ంబునై 'ఇారముకల్లి కరినముగ నుండును. 

* జ్వరము, ఆయాకీళ్ళ యందు ఎక్కువపీడ కల్లుచుండుట కలదు. ప్రాయికముగా 

సీవ్యాథి కరాదులయందు కల్డుట బే కొందణీ మత మని వ్రానె నని తోశెడిని. 

f స్నిగ్ధ వర్ణ మనగా నిగనిగ లాడుచుండుట, శ్వీతవర్ష మనగా శరీరముకం టె 

నొంచెము తెబుపు. పాండువర్డ మనగా బిండిపూాసిన ట్లుండుట, 
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అరి అసాధ్యళశ్టీ పదలక్షణము ఈ 

వలీకమివ సఖాతం కణకె రుపచీయళతే, 
—3 జ Jl 

అభబాతర కం మహా తచ్చ వరనీయం వి శేషతః, 4 
ద 4 ఎర జ 

చెదలు పుట్టవ లె ననేక శిఖరములుకల్రి కోపులుబోసినట్టు మాంసపు ముండ్లు కల్లిన 

క్లీవదము అసాధ్యము. సంవత్సరకాలముగడచచి మిక్కిలి గొప్పదిమైన క్లీవదముకూడ 
నసాధ్యమగును,. 

ఇధి క్లీషదమున కఫప్రాధాన్యము తా 
స్రీ = అచ ఈగొఫ్టి ప్యు తాని జానీయాత్ ల్లీ పదాని కఫోచ్ళ)యాత్ , 

గంరుతగ్షం చ మహాతగం చ యస్తాన్నా స్తీ కఫం వినా, 
—_ జాం 

భారముగల్లి గొప్పదియగుటకు కఫము దక్కు వేరొండు కారణములేదు; 

కావున పైజెస్పిన చాత-పి త్ర-కఫ భేదములుకల శ్లీపదములు మూడిటియందును కఫము 

మిక్కి_లి యధికముగ నుండును, 

అం క్లీవదము జనించుదేశములు ధ్రితా- 

ఆ ర జస 0 వురాణో దకభూయిస్టాః సర్వర్తుషు చ శీతలాః, 

యే చేశాః తేషు జాయ నే శ్లీపదాని విశేషతః, 6. 

ఏచేనములయందు జలము నియతముగ ననేక సంవత్స రములవరకును బట వెడలక 

నిలిచియుండు గుంటలు బావులు కలుగుచుండునో, వీ ప్రదేశమున వసంతాదిబుతువు 

లన్నిటియఎదు మిక్కిలి కీతలముగ నుండునో, అట్టి చేశములయందు శ్లీ పదములు విశేష 

ముగ జనించుకు (ఈదేశనిర్ణ యము ప్రాయికము. అన్వయ వ్యతి రేకములచే నిట్టి నిర్ణయ 
మునకు వీలుకాలే దని అనుభవ సిద్ధము) 

తర కొన్ని యసాధ్యక్షీ పద లక్షణములు ధిక 

యన్హ్యువ్యలాహారవిహారజాతం పుంసః ప్రకృత్యా చ కభాత్మకస్య, 
న అల ఆ ఇయు హా ॥ సాస్రావమత్యు ష్నైతసర్వలిజ్ఞం సకణ్ణురం శ్వ తం వివర్జసమ్ / 

కఫ ప్రకృతి కలమనుజునకు కఫము వృద్ధినొందించు అవార వివారాదులచే కల్లిన 

శ్రీ పదంబును వాతాదులకు వేరువేర జెప్పిన లమీణములన్నియుకల్లి మిక్కిలి యున్న 

తమై నీరుగారుచుండు శ్లీపదంబుకు, కఫముతోగూడి మిక్కిలి దురదళల శ్లీవదంబును 
అసాధ్యమగును. కావున చికిత్స చేయదనదు. 

వతి శ్రీమాధవకరవిరచిలే మాధవనిదానే 

శ్రీపదనిదానం సమా వ్షమ్, 



౪9౦ విద్ర ధినిదానమి 

క్లీపదమున జనించువిద్దముగ విదృథియందును కోఫ మిక్కిలి యధికముగ ఘనీభ 

వించియుండును. కావున క్లీవదనిదానమును జేప్పినపిదప విద ధినిదానమును జెప్టుట* 

తరి ఏద దృథినంప్రా స్తీ ఈ 

తగ గ 'క్రమాంసమేదాంప్ సర్టూప్యా౭.స్టీసమా శ్రి ని శాక, 

దోమాశ్నోథం శనై ర్థోరం జనయన్వ్యుచ్చి)తా భృశమ్. 1 

మజహోమూలం రుజావ నం వృ_్తం వాఒవ్యథవాయతమ్, 

సవిద్ర, ధిరితి ఖ్యాతః 

వార-పిత్త-కఫములు వానిచాన్నిప్క కోపకారణములచేత మిక్కిలి పృ కోపము 

నొంది చర్మ ము (రసథభాతువును ర సము, మాంసమును, మేదస్సును పూర్తి హ్ చెరిచి 

శరీరమునందలి యొముకల నా శ్రాయించి మిక్కిలి (కూ, .కూరమె నోఫమును శరీరమునందు 

మాంసల ప్రదేశమున మెల మెల్లగ నానాట కల్లించును. ఏ ఇయ్యది రసర క్షమాంస మేదస్సు 

లనుచాటి 1 ఆస్థుల నా శృయించి జనించుటం జేసి బలవ త్తర్వమెన మూలము కలి మిక్కి-లి 

తీవమైనబాధ కలియపండును. ఇయ్యది వర్తుల (గుండ్ర్ర) ముగవైనను నుండును. దీనిని 

విద్రధి యని చెవె స్పదరు. 

అరి విద ద్రధిసంఖ్య- భేదములు యా 

విజే జై యష్టడ్వ్నిధశ్చ స సః, గీ 

వృథగ్దా 'మైస్పమస్తై నె నిశ్చ కుతేనావ్యసృజా తథా, 

పషర్హామవి హా తేమోం తు లతణం సమ ఏచత్య కే, లి 

వై చెప్పబడిన విద్రథధి వాత-పి త్త-కఫములచే వేరువేరుగను, అన్నింటి సన్ని 

“పాఠము చేతను, గాయము టేకను; ర శ్తముచేతను జనించుటం జేసీ యారువిధము లగును 

అట్టి యారింటికిని వేరువేరుగ లక్షణము లీ క్రింద వివరింవబడును* 

అథి వాళవి, దధి లవణము ఏకా 

కృష్ణో౬రుణో వా విషమో భృశమత్యర్థ వేదనః, 

చిరోశ్ఞానప్రపాకశ్చ విద్రధి రాషతసము వః, 4 

మాధవ. * 2లో 
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వాతము పృకోపించుటచే గల్లిన వి దధి కృష్ణవర్ల ముగనై నను, అరుణ వర్ల ముగ 
కో ౧ ౬ కొ ౯ యా రా 

శైనను దాని యాకృతి విషమముగ నుండును, మిక్కిలి త్మీవమైన వేదనకల్లి చిరకాల 
మునకు పుట్టి (సై కి'లేలి చాలకాలమునకు పరివకష్ణమగును. 

రి చెర్తికవిద థి లతీణము థిఖ 

పకో్టదుమ్బరసజ్యా_శః శ్యావో వా జ్వరదాహవా౯, 
మోతాన ప పా $ పి త్రస కి తపో న్ట్నప్ర కశ్చ విద్రథి పి_త్తసమ్మవ ర్ 

చక్కగ మాగిన మేడిపండువంటి రంగుకల్లియెననుు. లేక శ్య్యామవర్ష్మము కల్లి 

మైనను జ్వరమును మంటయు కల్లి జనించినది పిత్త పృకోవమున బుట్టిన విదృధి యని 

యెరుంగునది. ఇయ్యాది అతికీఘ)ముగబుట్టి శీఘ్రుముగనే వరిపక మగును. 

0 కఫజవి ద్కథి లత్సణము రతా 

శ రావసద్భశః పాణు; సీత్రస్ని గో ఒల్ప వేదన, 
Co య 

డ్డి జ రి చిరోశ్ళాన ప్రపాకశ్చ విదృధిః కఫపలతుణు, 6 

మూకుడువలె గుండ, చణ పాండువర్రముకలి చలనె నూనెఫూసీన విధముగ 
(Ja మ ౧ C౧0 

స్నిస్ధమై స్వల్పమైన చాధథ కల్లి చిరకాలమునకు బుట్టి చాలకాలమునకు పక్వమగునది 

కఫజవిదృధి యని యెరుంగునది, 

= విదధియందు దోవ భేదముచే స్రావ భేదము లా 

5 9 రై నో ° తనువితసితాశై ృహోమాస్రావాః శృనుశస్స్స లౌ, 

సై శెప్పబడిన విద్రధులుమూటిలో వాతవిదృధథియందు చీము మొదలగునవి 

వలుచనై స్వల్పముగ (సృవించును. పిత్తవిదథియందు వచ్చనై (సృనించును, కఫవి దధి 

యందు ెల్లనై (సృవించును.._ ఇత్తెరంగున వాతపిత్తకఫ భేదములను స్రావ భేదమును 

బఠియు నిర్లీయింవప దగు నని భావము. 
రు ౪6 

అర్ర సాన్ని పాతికవి ద ధిలక్ణఇము 0 

నానావర్ణరుజా సావో ఫఘంటాలో విషమో నుహాన్, 7 

విషమం పచ్యలే చాపి విద్రధి స్పాన్ని పాలిక, 
కృన్ణపీఠశుక్లాది భేదములచే వలు తెరంగు లై నవర్ణములం సంకరముగ కలసీ నొప్పి 

పోటు మున్నగుబాధలును _పెచెన్పబడిన తనుపీ తాద్యా సా,వంబులును కలసీ యున్న 

యెడ సన్ని పౌతమున జనించినవి దధి యని యెరుంగునది. ఇయ్యది గంటవలే నున్న త మె 

పరి పాకమునొందును. చేరొక్కప్రక్క_ చాలకాలమునకు వక్వమగును. 



విద్రధినిదానమ్ _ రిర్ర్ 

"అరి ఆగంతుకవి ద (దృధిలతణము థిఆా- 

తెనె ర్భావై రఖిహతే క్షే వాఒపథ్య్థ కౌరిణః, 8 

కుతొప్తా వాయువిస్ఫతః సర రకం కి కి  త్తమారయేత్ , 

జ్వర స్థృహ్లా చ దాహాశ్చ జాయతే త తస్య 'దేహిను 9 

ఆగ న్లుర్విద, ధిర ర్థనః ఫీ త్రవి ద్ర ధిలమ్షణః; 

ఆయుధములు మట్టిపెళ్ళలు ణాలు మున్నగువానిచేవైన ప్రహో పోరాదులచే నఖి 

ఘాతము కల్లినను, లేక వ (నృణాదులవలన్ల పుండైనపుడు పథ్యములుశకాని యావారాదుల 

'సీవించినను, వాయువు 'సృద్ధినొంది తతముచేకను ఆభిఘాతముచేతను కల్లీనయావిరిని 

(పిత్తోపష్య) వ్యాపింప జేయును. అట్టి యూష్మము రక్తముతో గూడిన పీ శ్రమను వ్రకో 

వింవజేయును. అట్టి ర కపి కములు ప్రకవితములై విద్రధిని కల్ణించును. ఈ విదధి 

యాగంతుక-కారణములచే గల్లుటం జేసీ యాగంతుక విద ధియని చద్బనగును. దీనియందు 

జ్వరము; దప్పి; మంటయు కల్లును. పి కవి (దృథిలకీణములు కల్పియుండుశు. 

వాగ్ళటమున “జితాసృగ్గ క్షణం కుర్వాదిదృ ధింభూర్యువ ద ద,వమ్” (అ. వా. 

ని అ. ౧౧: న్లో ౧౨) అని చెప్పియున్నది కావున సియాగంతుక విద దృథియందు 

ర కృముయొక్కయు ప త్రముయొక్కయు లశణములు కల్లియుండు ననియు ఉపదృవ 

ములు ఆచేకములుగ నుండు ననియు చెణుంగునది. ఈవిషయము ప్రకృత గృంభమున 

“సర క్షం పీ క్రమిరమేల్ ” అను వాక్యమునపి త్తర క్ట ప్రకోపము ఆగంకుకవి ద్ర ధియందు 

వ్యటచే సూచికను, 

అరి ర క్షజవి ద (దృధిలక్ ఆము ఏతా 

కృష్ణ స్ఫోటావృత శ్యావ స్తీ వ్ర న్పి గీ దాహారుజాకరః, 10 

పి_త్తవిదధిలిజ్ఞస్తు ర_క్తవిద ద్రధీరుచ్యతే, 

ర క్త వ్ర తో మున గల్లినవి ద (దృథియందు నల ఖృని బొబ్బలు ఆవరించియుండునుః 

మిక్కిలి ఫ్ర మెనమంటయు నొష్ప్రయు కల్లియుండును. ఇంతియకాశ వి త్తవిద్రథి 

యందు జెప్టుడేనలక్షణములు కల్చియుండుకు, (ఈ సె నుదాహరించిన యాను 

చావ్యావిద్రధు లనబడును. అనగా శరీరముమెకి గానబడునవిఎ 

-అ6 అంతర్వి ద, థినంప్రా ప్తి ప్ స్థానములు ఏలా 

పృథక్సంభూయ వా దోమా? కవితా గుల్మ రరూపిణమ్, 1l 

వలీ ౨ కవత్సమున్నద్ధం అ_న్హ కుర్వన్సి విద ద్రభెమ్, 

గుటే వ _స్పిముఖే నాభ్యాం కువ వంషిసయో స్తథా, 12 

వృక్క యో ర్స్ పహ్నా యకృతి హృది వా క్లోమ్ని వాష్యథ, 



856 మాధవనిదానే 

చాతపీ త్రకఫములు చేరువేరుగనైనను అన్నియు కలసియైనను పృకుపికముళై. 

శరీరమున లోభాగమున గల స్థానములయందు విద్రధిని కల్లించును. ఇయ్యది గుల్మము 

వంటి యాకారముకల్లి చెదలుపుట్టవ లె నున్నతమై యుండును. గుదము, వ స్రి(మూ త్రో పు 

తి త్తి యొక్క_ ద్వారము, నాభి, కుకీ) గజ్జలు, వృక్క_ములు, ప్రీ వాము, యకృతు 

(కారిజము, వృదయకమలము, క్లోమము అను నీయవయవములలో నెచ్చోటనైన 

జనించును. (ఇది శరీరమునందలి యంతర్భాగమున నుండుస్థానముల జనించుటం చేసీ 

యంతర్వి ద్రథి యని చెప్పబడును ) 

(రె అంతర్వి దధి సామాన్య విెశేషలత్నణములు రితా- 

'తేహిముకూని లిజ్జాని బొహ్యువి ద ధిలతుణై 1, 18 

అధిష్థానవి శేపేణ లీజ్దం శృణు విశేషతః, 

గంచే వాతనిరోధశ్చ వస్తా కృచ్చాాల్పమూ త్ర తా, 14 

నాభఖ్యాం హపాిక్కా తథాఒఒటోవః కుతి. మారుతకోపనమ్, 

కటిపృష్థగ్య హ న్తీనో? వంకుణో లై తు విద్రభా, 15 

వృక్క- యోాః వార్ళ సంకోచః ప్రివ్యూ రచ్చా సాఒవరో ధనమ్, 

యు జ చూ రీ ం వష న శ 
సర్వాంగ పగ, హ_ావ్రః హృది కాసశ్చ జాయతే, 16 

శాసో యకృతి హిక్కాచ కోవ్ని వేవీయ తే వయః, 

అంతర్వి దధులన్నింటియందును వాతాదులకు చావ్యావి దృధియందు జెప్పిన 

లక్షణములు కల్లియుండును (బావ్యావిద ధులలో వాతాది భేదములకు వేరువేర జెప్పిన 

లక్షణములు అుతర్వి దృధిలో గల్పుచా కాది భేదములకు గల్లు ననుటఅయినను అయ్యిది 

జనించు స్థానవి శేషము కుబట్టీ కొన్ని వశేషలశణములు కల్లును, ఎట్టులన:అంత 

ర్వ్వద్రథి గుదస్థానమున జనించినయెడ నపొనవాతము బంధింవబడును, వ స్తీయందు 

కల్లినపుడు మూత్రము మిక్కిలి కష్టముగ ఫొంచెముకొంచెముగ వెడలును. నాలిస్థానమున 

జనించినపుడు ఎక్కిళ్లు అధికముగ వెడలంను. (కత్నీలో మోగడుపునృజనించినయెడ కడు 

పులో వాతము పృకువితమె గడబిడగా నుండును. గజ్జలలో గల్లినపుడు నడుమునందును 

ఫీప్రనందును తీ వ్యమెన నొప్పికల్లును, వృక్క_ములయందు కల్లినపుడు శండు ప్రక్క 

లును ముడిచికొనియుండును, ప్తీవామున గల్దెనేని ఉచా స సము వెడలక అడ్డగింపబడును, 

వాదయస్థానమున గచెచేని సర్వావయవపములయందును. పట్టును. త్మీవ్యమెన దగ్గును 

జనించును. యకృత్తున గల్లినపుడు శ్వాసంబుకు 'వెక్కిళ్లును కల్పును. కోమమున గల్లినపుడు 

దప్పి యధికమగును. (మాటిమాటికి నీళ్లుద్రాగుచున్నను నివ ర్రించక బాధించును) 

ఇచ్చట నీనిర్దయము నిరుంగునది:---అంతర్వి దధి శరీరమునందలి లోభాగ 

ములనుండు అవయవముల జనించును. గుల్మ ంబుకు శరీరాంతర్భాగమున జనించునుః 



వీదృధినిదానమ్ రర? 

కావున సీ శెండిటికిని భేదము చెట్లు గు ర్రింపవశెను ? అను నాశంక సాధారణముగ 

జనించును. కావున వాని పర స్పరభేదము నిల్రైరంగునది: గుల్మము దూమ్యములగు రన 

రకాది సంబంధములేక శేవలము వాతపీ శ్తకఫములమాత్ర, మాశ్రయించి జనించును; 

కావున నిది కేవలము పిండాకారముగ దోచుటమా శ్ర మాని యో కారము లేదు. కావు 

ననే యిది పరివకర్షమై పగులుట కవకాశములేదు, వి వోద దృథి మాంసనర_క్లముల నాథారము 

లుగ చేసికొని వాతాదిదోవములచే గ్రంథిహాపమున జనించును కావున ఆధారమగు 

దూమ్యము నా శ్ర యించి జనించుటవలిన నాకార విశిష్ట మై కాలమున పరిపకష్ట మె పగు 

లుట కవకాశషు కల్రియుండును. ఇట్టి విషయమునే నుశు ఫు, ఆచార్యులు ఇట్లు 

ఇప్పెనుూ'న నిబస్ధో౭. స్తీ సి గులస్య విద ద్ర, ధిస్సనిబన్గనః, గుల్మ న్తీష్టతి దోషే స్వే విద ద్రధి 

రాంస కోణితే. విద్రధిః పచ్య'కే తస ద్దులకి క్వాపీ న వర్యశే' ” -పెజిప్పిన విమర్శ 

నము ప్రకారము న ము రస రకాది సంబంధము'లేక జనించుటం చేసి వకర్వమె పగుల 

కోండుననియు, విద ద్రథ మాంసర క్ట శముల నాత్ర, యించి జనించును, కావున వగులుననియు 

సీ శంటికిని వరన స్పరళేద మెరుంగ నగునని “ముఖ్యాభ్గిప్రాయము. (పిత్తగుల్యముమాశ్ర, 

మొకవ్వడు వ్యాధి స్వభావముశే బగులు నని చెప్పబడెను 

అర నిద ద థిసాభథ్యాసాధ్యవిచారము రతా 

నా భేరుపరిజాః పక్వాః యాన్త్యూర్థ గ్రమిత ₹ త్వధ$, 

అధస్సు) తేషం జీవేత్తు (స స్రుతేషూర్డ్ ర్ధం న జీవతి, 17 

హృన్నా భివ _స్తీవర్ణార్థి శో తేషు స్న్నషం బాహ్యాత్క 

జీచేత్క_ దాచిత్సురుపో నేతరేషు కదాచన, 18 

నాభికి పెభాగమున నుండు వృక్కములు ప్ప పీ వాము మున్నగు స్థానముల జనించు 

విదృధులు పగిలినయెడ భీము రక్తము ఊర్థ్వమార్షము (నోటు సుండి వెడలును. 

నాశక క్రి క్రింద నుండు వనస్టిగదము మున్నగు స్థానముల జనించినవి యధోమార్హము 

(గుదము) నుండి చీమును ర _క్షంబును వెడలును. అందు క్రి ందిమార్లమున స్కవించు 

విద, భులయందు మనుజుడు బ్ర, తుకును, ఊర్థ్వమార్ల మున 'ప్రవిచినచో బై బ తుకడు. 

మరయు సృాదయమి, నాఖ్ళి వ స్టీఈ మూడు స్థలములుదక్క_ తక్కిన స్థ పలముయందు 

జనించి పగిలి బైట ఫూయాదుల స్రవించునెడ నెక సమయమున "ర బ్రతుకు 

నేమో కాని అటుగాక వాన్నాభివస్తుల జనించినది యొక వెళ పగిలి వీము మెదలగు 

నవి బెటిమార్హమున వెడలినను రోగి యొకవ్వడును బ్ర, తుకనేరడు. 

మరియు తంత్రాంతరమున----' ఊర్ధ్వ ప్రభిన్నేష ముఖాన్నరాణాం ప్రవ 

రశేజనృకృకాతోఒవ్ ప్రాయః, అధః ప్రభిశ్నేహ చ పౌయుమార్లాల్ ద్వాభ్యాం 

ప్రవృత్తి స్తీ కవా నాఖిజేమ” ఆని యుండుటంశేసీ నాల్గిస్థానమున జనించిన విద్రథి 



రరర మాధవనదానే 

నోటనుండియు, గుదమునుండియు ఫూయాదుల స్కవించునని తెలియుచున్నది. ఇయ్యది 
మిక్కిలి య సాధ్యము, 

-రి చావ్యావిదృధి సాభ్యాసాధ్యనిర్ణయము ఈ 

సాథ్యా విద్రభయః పా; వివక్ట్యన్చాన్ని పాతిక, 

 అమకకనిద్ధర్వం తేషాం శోథవదాదిేేత్ , 19 

జెప్పబడ్న వి ల్ దృథులలో వాత-పి _త్ర-కఫ-ర_క్ష క్ర-అగంతుకారణముల'ే జనించిన 

యెదు ద భులం సాధ్గములగను. సన్నిపాతమున జనించినదిమా త్రము అసాధ్యము, 

విద్యధుల యామవక్యాది భేదములను శోఫకువలె నెరుంగునది. 

తిథి కొన్ని యసాధ్యలత్నణములు రితా- 

3 అస 2 ఆభథ్మాతం బద్ధనివ్యన్సం ఛర్జి హి క్కాతృ వూన్వితమ్, 

రుజా శాగససమాయు క్షం విద ధిర్నా శ యేన్న రమ్, 20 
—_ Uy 

విద్కధి పగిలినను, చీము మొదలగునవి 'బెటరాక యుబికియున్నను, వాంతియు 

ఎక్కిట్లను దస్పియు కలిగియున్నను మిక్కిలి తీవ్యమెనబాధయు శ్వాసంబును కలిగి 

యున్నను మనుజుని చంపుకు. 

మరియు తంత్రాంతరమున సాధ్యాసాధ్యనిర్హయ _ మిట్లు చెప్పబడినది. 

“అసాధ్యో మర జో శ్రేయః పక్క్టో౭.వక్వశ్చ విద్రధిక; సన్ని పౌతో స్థితో ౬ప్యేవం 

వక్వ వీవతు వ స్టేజ్, త్వస్షో నా భేరవో యశ్చ సావ్యో మర్మ సమావజ$; అవపకర్షాశ్చెవ 

పక్వశ్చ సావ్యో నోపరినాఖిజూ” మాంసము, సీగలు, స్నాయువులు, అన్థులు, సంధులు 

(కీ) ఈయెదిటియందును కొన్ని స్థానములు మర ములు; అట్టి మర స్లానములయందు 
య ca Gp —_ (J) —dmp 

బుట్టిన విద్రధి పక్వం బైనను పక్వము గాకున్నను అసాధ్యమగును. త్రి దోమనన్నిపాత 

మున జనించిన విదృధియు వకష్టమెనను పకషముగాకున్నను అ సాధ్యము. వ స్త్పియందు 

బుట్టినవి ద ధి పక్వమెనచో నసాధ్యమగును. నాభికి దిగువ చర్మము నాశ్రయించి 

జనించిన విదృథియు, మర ములకు సమాపస్థానమున జనించి పక్వముగాకుండు విద్ర 

థియు సాధ్యములు. నాఫీకి పైభాగమున జనించిన విద్రథి వకంభెనను వక్వము 

గాకున్నను అసాధ్యము. ఇత్తెరంగున విద్రధి సాధ్యాసాధ్యముల "నెరుంగునది, (మర్మ 

స్థానములు నూటయేడు విధములుగ విభజింవబడి అన్నియు నుశ్రుతమున విపులముగ 

వివరించబడియున్నవి. వి స్తరఖితిచే నియ్యెడ వివరింపబడవ య్యె,) 

ఇతి శ్రీమాధవకరవిరచితే మాధవనిదానే 
విద ధినిదానం సమా వనమ్. 
(టల నాలి 



అం. వృణళోఢథనిదానమ్ 

ప fr లా 

విద్రధినిదానమును జెప్పినపిదప వ, ణసామాన్యమునకు సంబంధించిన దృణకోథ 

నిదానమును డెప్పుట.=ా 

0 వృణకోథసంపష్రా ప్పిసంఖ్య రతా- 

ఏకదేశోల్థితశ్నోథో వృణానాం ఫూర్యలవ.ణమ్, 

ప.డ్విధస్స్యాత్ప ్రథక్సర్వర కాగ న్తునిమి_త్తజః, శే 
జాలీ 0 =o శోథాష్పడేతే విజ్లేయాః ప్రాగుడో నోృోథలమవవై =, 

శరీరమునం చెచ్చటాాన నొకస్థలమున శోఫ జనించిన (వృణముపుట్టుటకు పూర్వ 

రూపమగు నయ్యాది వృణకోథ మని చెప్పబడును. ఈ వృణశోఫము వాత-పి త్త - కఫము 

లచే వేరువేరుగను, మూడిటి సన్నిపాతమువేతను, ర క్రముచేతను, ఆగంతుకారణము 

చేతను జనించుటం జేసి యారువిధములగును. ఈ యారువిధములగు కోఫలయందు శోథ 

సామాన్యమునకు శోఫనిదానమున “చల స్తనుత్యక్ పరుపో౭రుణో2. సిత అని 

యుషక్కమించి చెప్పిన పృ కారము అరుణాదివర్ష భేదంబులును తక్కినలతణంబులును 

వాతాదిదోషానుసానముగ కల్పియుండును, 

ఇచి ప, ణశ్గో ఫపరి పాక భేదములు రఆా- 

చ, “ron వి శేషః కథ్యతే వై పాం పక్వాపక్వాదినిశ్చయే, 
విషమం పచ్య లతే వాతాత్ పిత్ఫొ'త్ఞ క్నాచిరాత్ చిరం, 

a 5 జ రె కపజగి పి త్రవచ్చోథో ర క్తాగ స్తుసముద్భవః, 8 

% 

Eo 

సె జెప్పిన వృణశో ఫపక్వావక్వ భేదముల నిర్ణయించుట శై అటి విశేషలతణము 

లీ క్రింద విపరింవబడును. అందు వాతమున జనించిన వృణకోఫము కాలనియమవుము లేక 

విషమముగ పరిపక్వమగును. పిత్తమున జనించిన వ,ణకోఫము కీఘ్రముగ వరిపక్వ 

మగును. కఫమున గల్లిన వృణకోభము వాలకాలమునకు వక్వమగును, రక్తమువేతను 

ఆగంతుకారణములచేకను గల్లిన | వృణకోఫము పిత్తమునబో లె నతిశీఘ్ర)ముగ పక్వ 

మగును. 

అథ అపక్వళోథలత్షణము థయా-- 

మన్షోష తాఒల్బశోథత్వం కాఠిన్యం త్వక్పవర్ష తా, 

మన వెదనతా వై తచో్ఫోథానామామలత.ణమ్, రే 
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పక్వముగాక్ష ఆమస్థితినుండంశోథ్లము కొంచెము వేడికల్లి, శోథము స్వల్పముగ 
నుండును. ఆయ్యది కఠిన మె చర మునకు సమానమగు వర ముకలి స్వల్పమెన బాధ ర కాం, e9 ౧ యె 

అరై పచ్యమానవ, ణకోఫలక్షణములు 9అా- 

దహ్యాతే దహానేనేవ జారేణేవ చ పచ్య తే, 

వీవీలికాగ ణే నేవ దళ రిలే ఛిద్యలే తధా, ర్ 

ఛిద్యతే చేవ శ స్తే ణ దచ్లేనేన చ తాడ్య తే, 
వీడ్య తే పాణినేవా_న్హః సూచీభిరివ తుద్య లే. 6 
సోహోచోషా వివర్ణస్సా్యాదబ్దు శ్వ వావఘట్యు తే, 

ఆసనె శయనే స్థానే కాన్నిం వృశ్చికవిద్ధవత్. . 7 

న గచ్చేదాతతశ్నోధో భవెడాథ్యాతవస్తీవత్ , 

జ్వర_స్త ఎ్రపాఒరుచిశై ఏవ పచ్యమానస్య లమణమ్, రి 

వ్ర, ణశోథము పరిపాకమునొందుసమయమున నిప్పున కాలువబడినట్లును, కరము 

చేశ పచింవబడినట్లుళు, చీమలగుమిచే కరవబడినట్టును కత్తితో కోయబడినట్టును, పగుల 
గొట్టబడినట్టును, కట్ట చే నొట్టబడినవిధముగను, చేత చిసికినవిధముగను, నూదులచే 

లోపల (గృుచ్చివట్టును, గానావిధములెన బాధలు కల్లును. మరియు నివ్వున కాలినట్లు 

మంటయు, నివ్వునెగను కాచినట్లు వేడియుకలిగి వివర మె చేళిచే గటనమువేసీ య tae ఓ! 6 

(నొక్కి) నట్టు నొప్పిపుట్టును. అట్టి వృణముచే చాధ నొందు మనుజుడు కూర్చుని 

యున్నను, వరుండియున్నను, నిలబడియున్నవ్వుడును. "లేలుకుట్టినవానివలె బాధ కొంచె 
యమెన శాంతినొందక కష్టవడుచుండును, వాపు మిక్కిలి యున్నతయమె గాలిచే నిండి 
యుండు తిత్తివలె నుభికియుండును. జ్వరము, డప్పి, అరుచియు కల్లును, ఇవియన్ని యు 

పరిపాకమునొందుచుండు వృణలక్షణములు. 

0 పక్వవృణకోథలత్షణము అతా 

వేదనోపశమశ్నోథో లోహితోఒల్పో న చోన్నత్క 
ప్రాదుర్భావో వలీనాం చ తోదః కణరార్లువురువాం;, ర Uy యశ శ్ర 
ఉపద్ర వాణాం వ్రశేమో నిమ్న తా స్ఫుటనం త్న్వచామ్, 

వన్హావివామ్చుసళొ రః సా్యాచ్య్భో థేఒబ్దులివీడితే, 10 
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వూయస్య కీడయక్యేకమ_న్తమ స్తే చ వీడితే, 
భ్ కా కాస్టా భ్ వేచై ఎతత్ వోథానాం వక్యలత.ణమ్, మే 

వ్రణశోఫము పరిపక్వ మెనపుడు నొప్పి, మంట మున్నగుబాధలు శమించి, వాపు 

ఎరుపురంగు తగ్గి, స్వల్పముగ నుండును, అట్టివాపునందు ముడుత లేర్పడి మాటిమాటికిని 

సూదులబొడిచినట్లు పోటువట్టి దురద కల్లియుండును* ఊషద్ర వములన్నియు శమించుశు. 

వాపు ఉన్న తముగాక యరగాగి చర్మము పగులును. వాపును చేల నొ త్రీనపుడు లోపల 

నుండు చీము ఒక ప్రక్క నొత్తినపుడు చేరొండు ప్రక్కకు తోలుతి త్తిలో సీళ్లు సంచ 

రించువిధముగ నిటునటు దిరుగుచుండును. అన్నము భుశించుట కిచ్చచొడమును, (ఈ 

లశ్షణములబట్తి వ,ణము పరిపక్వయమెన దని యొరుంగనగు ననుట 
eo (WU a 

అం 'పొక కాలమున దోషత్ర, య ప్ర కోచమునకు కారణములు డ్రా 

న_ర్ర౬నిలాదు దుబ్న వినా చ పిత్తం 

పాకః। కఫం వాపి వినా న పూయ, 

తస్తాద్ధి సరే పరిపాక కాలే 

ల శోథాః త్రిభిరేవ దోమైః, 12 

Beal చాధకలుగ చేరదు. పిత్తము ప్రకుపితముగాక పాశము 

నొందజాలదు. కఫము ప్రకోపించక చీము కలుగబోదు; కావున వ్మణము పరిపక్యము 

నొందునపుడు వాతపిత్తకఫములు మూడును ప్రకోపము నొందియుండును. 

కఫముచే జనించిన వృణశోఫము పరి పౌకదశయందు వ్రణమున లోతున పరి, 

పక్వమగును; కావున శేవలము వై జెప్పిన లమీణాములబట్టియే పరిపక్వత నెరుంగుట 

దుస్సాధ్యము. కొన్ని యఖిఘాతవణములయందును ఇట్టి గంఫీర పాకము గల్లును, అట్టి 

యెడ పరిపక్వముకానిదానిని పక్ష మని (భృమసి శేదనాదిశ స్త చ్ర్రచికిశ్సల చేసినను పకర్ష 

"మెనదానిని పక్వముకాలే దని యేమరి హః కే క్నీంచినను వ్రణము ద్స్తి స్థి సగినొందును; 

కావున అట్టి గంఫీరషాక వృ ణములయందు (వృ ఇప్రదేశము చర ర్యమ్లనకు “సమానవర్ణంచై 

యుండుటకు చల్లగ నుండుటను, స్వల్పమైన "భాధోల్లియుండుటను, కాకిన్యమును 

గమనించి పక్వమెన దని తెలిసి తగినచికిక్స తోడే వేయనగును; కాని (భ్రమసి 

యుెపీక్నీంప దగదు. ఈవిషయము సు శు, తాచార్యుని చే. నిట్లు వివరింపబడినది: 

“కఫ జేవు ఖలు శో ఖీ గమ్మిరగతి త్వాత్ అభిఘాత జేషు వా శీషచిద సమస్తం వక్వ 

లక్షణం దృష్ట్వా పక్వమపక్న్వమితి భివబోవామునైలి; ;తతృహి త్వక్ళవర్ణ శా,కీకశోథశా, 

అల్పరుజతా, అశ వద నతా చ; న తత, మోవాముెషీ పయాల్ (య నూ అ,౧ఠత్ర 
శి ఖు ల 
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అర చీమును వెడలించనియొడ గల్లుదోషము అలా 

కతుం సమాసాద్య యవ వహ్నిః 
౧ 

వాయ్యిరితః సన్షహతి లౌ 

అట అగ 
తణైవ ఫూ యో హ్య్విని స్రుతి వా 

మాంసం నిరాః స్నాయు చ ఖాదతీహా, 18 

(వృణము పక్షమె చీము నిండియుండు నమయమునం చా-వీమును "బె టవెడలిం 

చక యుూెపీక్నీంచినచో, గాలివే ప్రేరత్వమెనయగ్గి యెండిన యడవిని చుట్టి కాల్చువిధ 

ముగ శరీరమునందలి మాంసమును సీరలను స్నాయువులను చీము వ్యాపించి తిని నశింప 

జేయును. కావున వ్రణము పక్వముగ నున్నపుడు వెంటనే దానినుండి చీమును వెడలిం 

చుట ముఖ్యక ర్హవ్యము, 

తరి పకపక జ్ఞ నావశ ఫలే ఖియా-- 

యశ్శినత్త్యామమజ్ఞానాత్. యో వా పక్షము వేడు కే, 
యాం ఠా 

శషపచావివ ము _న్నవె 'తావనీశ్చీత కారిణ ", 14 

ఆమం విదహ్యామానం చ సమ్మ క్పక్వం చ యో భిషక్, 

జానీయాత్స భవేదై. సద్యః శేషో_స్తస్కరవృ_త్రయః, 15 

ఏవైద్యుడు తన యజ్ఞ్వనముచేత పక్వముగాని వ ణమును వక్వ్యమైనదని ,_ భ్మమసి 

ఛేడించునో, నీవై ద్యుడు పక్నమెన్మవణమును వకముకా లేదని పౌొరపాటుబడి ఛేదిం 

వక యం పేేవ్షీంచునో, అట్టి నిశ్చయ జ్ఞానము లేక వనిచేయువారిరువురును .మాదిగచారి 

వలె క్రూరకృత్యముల జేయువా రని యెరుంగునది. కావున వ్రణములయొక్క_ ఆమపచ్య 

మానసమ్యుక్పు క్యావస్థల వానివానిలత్ణముల జక్క_గ గమనించి తెలిసి నిర్ణయించు 
యి మ 

కొను వైద్యుడు మిక్కిలి గణనీయుడు. అటుగాక నిశ్చయక్టానములేక లేనిపోని 

యుపాధుల గొని.తెచ్చి పెట్టి రోగిని హింసించు వైద్యులు కేవలము (ద్రవ్యమును దోచి 
కొను దొంగలుగాని వ్లైద్యు లని చెప్పదగరు. 

ఇతి శ్రీమాధవకరవిరచితే మాధవనిజానే 
వ్రణశ్'థనిదానం సమా_వ్షమ్, 



ర శారీర వృణనిదాన వ్ 

వ,ణకోథనిదానమును కెప్పినపిదప దాని నుపేక్షీంచుటచే గల్లు వ్రణముల 

యొక్క నిదానమును జెవ్వటం--- 

గ్ర వదె 6విధ్యము థతా- 

ద్విథా వ్రణస్ప విష్టైయః శారీరాగంతుభేదతః, 

దోషరాద6ం స్యయోారన(శ  స్తాదితుతసమ వః, 1 
యర గట్టిగ Sd భి 

వ్రశాము శరీరం బనియు, ఆగంతు వనియు శెండు విధములు, అందు ప్రకుపిఠము 

లెన వాతాదిదోవములచేక శరీరమునందలి రక్తమాంసాదుల నాశ్రయించి జనించునది 

శారీరవ్రణము. కత్తి మొదలగు నాయుధాదులచేవైన ప్రహారాదులవలన గల్లీన వ్రృణము 

ఆగంతు వనబడునుః 

న్నుశ్ఫుతమున వ్ర,ణశబ్దనిష్ప త్తి త్తి యిట్లు చెప్పబడినది: -“వృణోలతి యస్తా 

ద్రూథేఒకి వ్రణవాస్తు న నశ్యతి, అచేవహాఛారణాజ్జన్తోః వ్రళాస్తస్తాన్నిరుచ్య తే” (నూ 

నూ+ అ, ౨౧. ద పుండు మానినను దాన గల్పుమచ్చ శరీరముండునంత కాలము వ్యాపిం చి 

యుండును. కావున [వణ మని చెప్పబడును. “వృజ్ వరణే” ఆను ధాతువువలన వణ 

శబ్ద మేర్పడియె నని భావము, కొందరు “వృణసంచూర్ద ని అను చారాదిక ధాతువు 

నలన (వృణశబ్దనివ్ప త్తి చెప్పి శరీరమునందలి రక్షమాంసాదులను చెరిచి మారురూపు 

నొందించుటం చేసీ వణ మని చెప్పెదరు. 

ఇర వాతికవృణలకుణము de 

సబః కఠినసంస్పర్శః మన్ల సావో మపహారుజ్కు 

కుడీ లే వ ణో మారుత 2 స్పురతి శా వ రుతసన్నువః, తుద $ స్ఫుర రివో వ్ర, సమ్మ 

వాక్యప్రకోవమున గల్లిన్నవృణము స్తంభించి చేత ళాకినచో కఠినమె కొంచెము 

పూయాదులు కల్లి మిక్కిలి చాధకల్లియుండును. సూదుల బొడిచినట్టు పోటుశల్లి యద 

రుచు శ్యామవర్ణం బి యుండును. 

అధ సె పె ర్రికవృణలక్షణము రతా 

తృష్టామోహజ్వర శ్లేదదాహదుష్ట్యవదార జై కి 
ac mn లు a 

వ్రణం పిత్తకృతం విదార్టిత్ గ్రా సవైశ్చపూళిశైః "8 
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పీ త్తప,కోవమున గల్లిన వ జమునందు దప్పీ విశేవముగ నగును; మూర్త గ మును; ఆవ (గ ౧ ౬/ Uy? 
జ్వరమువచ్చును: వృణముమై వెమృగల్లును; విశేషముగ మంటపుట్టును; రృక్షమాంసాదులు 

చెడి పగులదీయునట్టు బాధకల్లును;ు _వృణము దుర్చంధముపట్టి దుర్రంధమైన చీము మొద 

దలగునవి న వించును. ఇట్టి లశ్నణములు కల్లినది వ్స్ _ల్తీవ్యణ మని యెరుంగునడి. 

బవాువిచోో గురుః ని న్నర స్త సీమితో మన్లవెదనః, 

పాందంవరి ఒల్పసంనై కదః "రహాకీ కఫవ్ర వణః, 4 

కఫ ప్రకోవమున గల్లినవ్యణము మిక్కిలి జిగట బరువె నూనె పూసిన విధ 

ముగ జెడు మ నిశ్చాలమె 'స్వర్పయెన వేదన గలియుండును. 'పాండువర ముకలి స్వల్ప 
ళ్ ౧ ఎ రా ౧ రం ౧ 

ముగ చీము గార్పుచుండును. చిరకాలమునకు వరివక్షమగును. 

“తరి రక్తజ-సంసర్ల-సన్ని పాశ వృణలత్ ఇములు de 

రకోర కసుకి రకాత్ దష తీ జస్స్యా_త్తదన్వయె, 
వాత ఎం! వావి ఉట —0 Q__ 

రక్తమువే జనించిన (వీణము రక్షవర్ణంబి "నెత్తురు గారుచుండును. వాతపీ శ్రే 

కఫములలో శండేసిదోషములు వప్రశోవము నొందుటచే గల్లిన వృణము ఆశకెండు దోషము 

లకు వేరువేర చెప్పినలకణములు మి శో ములె యుండును. సన్ని పాఠతమున గట్టిన వ్యణము 

త్రివోమములకు వేళ్వేరుగ జెపి నల కోణములు మిశ్శములై యుండును. 

—తిథీ సాధ్యాసాధ్యవ్ర, వ నిర యము థికా- 

త్వజాంసజస్సు ఖే దేశే తరణస్యానుపద్ర నః ర్ 
థిముపో2 భినవః కాలే సుఖే సాధ్యస్సుఖం వ్ర వణ 

గుణై SI రీనః తత; కచ! ఇచ, వణన సృసృతేకి 6 

సె ర ఏర్విహీనో విజ్లేయ_స్త స్త _స్త్వసాథో్యోభూర్థపటై వక 

యుక్తాయు కవి వేకముకల్లి పథ్యము దవ్పకుండు యావనవంతునకో సౌమ్యమగు 
శిశిరవసంత కాలమున దువ్కు_రములగు మర్మ స్థలములుగాక యితర స్థలములయందు చర్మ 

మాంసములమా త్రము న్మాక్కయించి జనించి, జ్వరము మున్నగు నుప దృ వములు'లేక్ష నూత 

నముగ గల్లినవ్యణము సుఖసాధ్యమగును. మై జెస్పినగుణములలో కొన్నిమాత్రము. లేక 

యుండు వ్ర ణమ కృచ్చ)సాధ్యమగును. పైజెక్సిన నుగుణము లొక్క కైన శక అట్టి 

సుణములప్ విరుద్ధము లైన గుణములం గల్లిన వృణమును, పృబలములెన యుషద 
UU 

ములు శల వృణంబును అసాధ్యము. 
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౮ దుష్ట (వశాలతణము టా 

వూతివూయాతిదుష్టాసృ శ్నా9 వ్యకృజ్లి చిరస్థితః, { 

దుష్టో వ్రణో ఒతిగన్థాదికి శుద్ధలిజ్రవిపర్యయః, 

మిక్కాలి దర్దంధము కలిగే బిమును మిక్కిలి దుష్ట్వమైన రక్తమును స్మవించుట, 

వ్రణము మిక్కిలి యుున్నతముగ నుండుట, చిరకాలమునుండియు మానక యనువ రించి 

యుండుట గంధము వర్ణము బాధలు మున్నగునవి మిక్కిలి యధికములుగ నుండుట 

ఇవి కలవియు, ఈశ క్రింద చెప్పబడు శుద్ధ వృణలతుణములుం కలవియు, శుద్ధ వణమునకు 

విరుదములె నవియు దుషవణ లతణములుః 
Gp ౬ కం కహా 

రి శుద్ధ వృణలకణము రిఆా 

జిహాతలాభో ౬తిమృదుళ్ల ఛక్షున్స్ ఎగ్గ్౬ల్ప'వెదనః, రి 

సువ్యవస్థో నిరాస్రావః శుద్ధో వ్రు సతి స సత, 

(వాము వగిలీన పవ నాలుక క డుసభాగమువుటే వర్ష ముకలిః మిక్కిలి 

మెత్తనె నునుపుక ల్లి; కొొంచెముగ జిద్దుక ల్లి; చాధలు (నొప్పి పోటు మున్న గునవి) 

త్య, , బడ్డు మిట్టలేక చదరమె, చీము" చెత్తురునుగారక యుండు వ్రణము శుద్ధమెనది. 

ఇయ్యది' సుఖముగ మానుపందగియుండును. 

శుద్ధవ, ణ లక్షణము చరకమునం దిట్లు వెద్పబడినది:-- “నాతిరకో నాతి పౌణ్ణుకి 

నాతిస్రావో న ఇబాతిరుక్ , న చోత్సన్నో నచోత్సకీ శుద్ధో రోవ్య 8 వరం వణ 

(చరక చి. అ. ౨౫) వ్ర, వ ము మిక్కిలి ర క్తవర్ష్మ ంబు మికలి పాండువర్ష బు గాక 

యుండి, మిక్కి-లి దీము "మొదలగునవి స్రవించక అధిక మెన బాధ లేక మిఠముగనుండి, 

మిక్కిలి పల్చ్హ్లమును ఉన్న ళంబును గాకయుండు (వృణము శుద్ధమెనది. ఇట్టి శుద్ధమెన 

(వృణము మాన్పదగియుండును. 

తరి మానుచుండు (చణములయొక్క_ లక్షణము థఅూా- 

కపోతవర్ల ప్రతిమాః యస్యాన్నా శ్లే శ్లేదవర్ణి ఆః, 9 

స్థిరాశ్చిపిటిశావనో రో వాతీతి తమాదిశేత్, 

వ వృణమునకు అంచులు పొవురమువంటి రంగు కల్లి చీము మొదలగునవి (స్రవిం 

చక స్థిరమైన ఆఅంవపు పండ్లవంటి గరుకులు కలిగియుండునో, ఆవ్రణము మానుచున్నదని 

యిరేంగునది. 

అం మానిన (వ,ణముయొక్కు లవణము రతా | 

రూఢవర్తానమ గ గ ంథిమకూనమరుజం వ్ర ణమ్, 10 

త్వక్సవర్ష్మం సమతలం సమ్యగ్తూఢం విన్నా శక్, 
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(వృణమార్దము మాంసముచే గముకొని, దుర్థాంస మెరుగక్క, వాపులేక, శరిర 

ముషపె చర్మమునకు సమానమగు రంగుకల్లి మిజ్ఞుపల్లములుగాక యరచేతివలె చదరమై 

మచ్చవడి యుండు వృణము మానిన దని యొరుంగునది. 

తిరి కష్టసాధ్య వ, వ,ఇములు ధికా- 

కుష్టినాం విషజుప్లానాం నోషిశాం మథు మేహినామ్, ll 

వృణాః కృచ్చ్చ)ణ సీధన్తి ని యేషాం చాపీ వృణే దృణాకి 

బషరోగము వ్యాపించిన వారికిని, స్థావరజంగము భేదము కల విషము వ్యాపీంచిన 

వారికిని, ఛాళువులు శ్షీణించినవారికిని, వధు మేవామువే చాధపడువారికిని కల్లిన్నవణ 
ములు మిక్కిలి కష్టముచే మాన్సదగియుండును. మరియ మె జెప్పిన వ్యాధులు లేకున్నను 
ఒక్క_తూరి వ్రణములేచి మాని, కొంతకాలమున కామచ్చలోనే మరల 

యెడ నయ్యాదియు కష్టముచే మానువదగియుండును. 

(వ్కగంము "లేచిన 

అం స్రావ భేదము చే సాభ్యాసాధ్యశ్వము ధ్రిత్రా 

వసాం మేదో౭.థ మజ్జానం మ స్తులుజ్దం చ యస్న్ప్రవేత్ , 12 

ఆగ న్రుజో వణన్సీధ్యేత్ న సిధ్యేద్ధ్దోవసమ్మవః, 

(వృణమునుండి ర్రోచె్టనను మేదనసై నను, ఎముకలలోని మూలగయొనను, మస్తు 

పృహారము లుంగము (శిరమునందలి మెదడు) అయినను కారుచున్న యెడ, ఆవృణమను ప్ర 

మున్నగు నాగంతుకారణములచే గల్లియుండు నెడ మాన్బదగునుు కాని దోవ (వాత- 

పత్త-కఫృములచే జనించియుండి పెజెవ్చబడిన వస మున్నగునవి 
మాన నలవి గా కుండును. 

సృవించుచున్న యెడ 

ఇర గంధవిశేషముచే నసాధ్యత్వము 0 

మద్యాగు ర్వాజ్యసుమనవద్మ చమ్పకచన్గనై =, 18 

సగన్ధా దివ్యగ గ్థాశ్స్చ ముమూర్షూణాం వృణాస్త తె 

మద్యము, అగరు, నెయ్యి, జాజిపువ్వు: తామరపువ్వు, సం పెంగ పువ్వు; గంధము 

'పేనితో సమాన్యమెన పరిమళముకల | వృణంబును, ేవలోకమునందలి పారిజాతము మున్న గ 
వెనికిం గల వరిమళముకలిన ,వ ఇంబును చావసీదముగ నుండుచారికి కలును. (సె 

౧ UU థి గ ర 
చెప్పిన విధముగ వరిమళించు చీముకారుచు అట్టి పరిమళము కల దృణములు అసాధ్యము 

అనుట.) 
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తిరి కొన్ని యసాధ్య వణ లక్షణములు ఏతా 

యే చ మర్తస్వసమ్మూతః భవ న్వత్యర్థ పదనాః, 14 
- బి yD DP 

దహ్యా శే చా_న్దరత్యర్థం బహి శ్నీతాళ్చ యే దవృణాకి 

దవ్యా న్చే బహిరత్యర్థం భవ_న్హ్య_గ్లక్చ శీతలాః, 15 

స్రాణమాంసత యశ్వాసకాసారోచకపిడితాః, 

ప్రవృద్ధవూయరుధిరాః వ్ర వణా యేషాం చ మర్శసు, 16 

శ్రయాభినృమ్య గారధ్ధాః స న సేధ్యన్తి ని చ యే వః వృణాకి 

వర్ణయేదపి తాకా వే వైద్యః సంంతన్నాత్మ నో యశః, 17 

మర స్థానముల గాక యితర స్థలములయందు బుట్టినవ, వ ణములు మిక్కిలి త్రీవ వ్రృమైన 

చాధలు శల్టియున్న చో నవియన్నియు, (వృణము పభొగమున చల్లగ నుండి సజల 

త్మీవ్యమైన మంటకలిగిన ప్రణంబులును, లోపల చల్లగనుండి పైభాగమున మిక్కిలి 

మంటగల (వృణం౦బులును, శరీరమున బలంబును మాంసపుష్తియు నళించి శ్వాసము దగ 

అరోచకము నను నీయుషద్రవములచే పీడింపబడినవానికిం గల్లిన వ్రృణంబులును, మిక్కిలి 
యొక్కు_వగా చీమును చెత్తురును చ,వించు వృణంబులును, మర, స్థలములబుట్టిన (వృణంబు 

లును, పలుజెరంగుల యు_క్తియు క్రముగ దగినచికిత్సల జేయుచున్నను కొంచెమైన శాంతి 

నొందక నానాట వృద్ధినొ"ందు చుండు వ ణంబులును ఇనియన్నియు మిక్కిలి యసాధ్య 
Uy 

ములు; కావున తనకు యశంబునుగోరు 'వైద్యవరుడు సె కెప్పిన వృణములకు చికిళ్ళ 

చేయక మానియుండుట చాలమంచిది. 

ఇతి శ్రీమాధవకరవిరచితే మాథధవనిదానే 

శారీర వ్ర ణధిదానం సమా _ప్పమ్, 



౪౩, సద్యో వృణనిదానమ్ 

శారీర-ఆగంతు భేదములచే శెండు విధములగు వృణములలో శారీర వృణనిదాన 

మును జేప్పినపిదప్క చెబ్బలు మొదలగు నాగంతుకారణములచే గల్లిన యాగంతు వణ 

రూపంబులైన నడ్య|ోవృణములనిదానమును జెవ్యాట:ా 

_౨౮ సద్యో వృణసంప్రా పి వాని భేదములు ఏతా 

నానాథారమువై శె రా షనొస్థాన నిపాతిలై,, 

భవన్తి నానాకృతయో వ్ర, అాసాంసాన్నిబోధ మే, 1 

ఛిన్నం భిన్నం తథా విద్ధం తృతం వీచ్చిత మేవ చ, 

ఘృష్టమాహాు_స్త థా షష్థం 'తేహోం వవత్య్యూమి లకుణమ్. 2 

పలుచెరంగులైన వాదర(చారుకల్లి నానావిధముఖములుకల కత్తి మున్నగు 

చాయుధములచే శరీరమునందలి యనవయవనిశేషములయందు చెబ్బలు కలిగినయొడ 

దానం చేసీ నానావిధములగుప్ర, వ,ణములు పలుచెజంగులెన యాక కార భేదముగల్లి పుట్టును; 

అయ్యవి ఛిన్నము, భిన్నము విద్ధము, తరము, పీచ్చితము, ఘృృష్ట్యము నని యారు విధ 

ములు, వానిస్వరూవలవమీణంయు లి క్కి లీ కింద విశదముగ వివరింపబడును. 

అర్ర ఫన్నవ్ర వ,ణలత్షీణము థ్రితా- 

తిర్భక్ళిన్న బుజుర్వాపి యా వ్రణస్తా ప్రయతో భవేత్, 

గాత స శ్రస్య పాతనం తేది ది చృిన్నమక్యథికీయతే, 8 

కల్తి మొదలగు నాయుధమోు'చే శరీరమునందు అడ్డముగనై నను నిడుపుగ-నె నన 

తెగగొట్టబడినచో నయ్యది ఛిన్నవ,ణ మని చెప్పబడును. 

అధి భిన్నలతణము ధ్రితా- 

శ_క్లికు న్తేషుఖడ్రాగ్ర విహోతై రాశ యో వాత, 

యత్కి ఖ్చిత్నరస్ర, నే తద్ధి “ఛిన్న లమణముచ్యతే, 4 

* శ క్రి కుంతము బాణము, ర్ట శ్రికొన, కొము అను సీయాయుంధముల కొనలబే 

శరీరమునందలి మూత్రాశయము మున్నగు అంతరాదయవములు చేదింపబడి గాయము 

నుండి ఎట్టి దృవమెనను స్మవించుచున్న యెడ నట్టి వణము భిన్న మని చెప్పబడును. 

త్ 

పిస్తా 

ఈ ౫ క్రి యనగా ణెక య గృముకల శరాలమ్మ* 
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-అ0 భిన్న వ ణసామాన్యలతణము ర 

స్థానాన్యామాగ్ని పక్వానాం మూ శో స్వ రుధిరస్య చ 

వాదున్లుకళ ఎ పుఫుసకోష్య ఇత్యభిధీయ తే, ర్ 

తస్ని౯ ఫిన్నే ర_క్తవూర్లే జ్వర చావాశ్చ జాయే, 

మూత్ర వమూర్దగుడా స్యెభ్యః రక్తం ఘా+ణాచ్చ గచ్చతి, 6 

మూ ర్సాశ్వాస స్త ఎహౌళ్మానం అభ _కృచ్శన్ద ఏవ చ, 

విణ్ఞూత, వాతసజ్ఞశ్చ సదా స్తా వోఒతీర_క్షతా, 7 

లోవాగని తగమాస్యస్య గాత్ర చౌర్థర్థ్య మేవ చ, 

హృమ్ఫ్చూలం పార్శ గ యోన్సాప్ 

పక్వముగాని యావారమునకు స్థానమెన యామాశయంబున్కు కాయాన్ని 

'కాథార్శమెనస్థానంబును, పకష్టమెన యావోరవదార్థమునకు స్థానమైన పకాష్టశయం 

బును, మూ క్రమునకు స్థానమైన మూత్రాశయంబును, ర క్తమునకు స్థానములగు 

యకృళ్తుప్టీ వాంబులును ; వాదయకమలంబును, ర క్షముయొక్క._ మలరూపమెనే ఉందు 

కంబును, ఎడమ (ప్రక్క రక్తమున కాధారమె రక్తముయొక్కు నురుగు వలన బుట్టిన 

పుఫ్రసంబును, ఇవి యన్ని యు శేరి కస్ట మనంబడును. అట్టికోష్టము సెకెప్పీనవిధముగ శక్తి 

మున్నగు నాయుధవిశేవంబులచే భిన్న మైనపుడు రక్తముచే నిండియుండును. ఆట్టియెడ 

జ్వరంబును తావంబును కల్లంకు, మూత్రము 'వెడలుమార్లమునుండియు, గుడదాష్టరము 

నుండియు నోటినుండియు; ముక్కులనుండియు. నెత్తురు గారును. మూర్చ గృమ్మును. 

శ్వాస మధిక మగును. దప్పియగును. క్షడుపుబ్బును. అన్నమునం దిచ్చబొడమదు. మల 

మక్యా తృంబులుం ఆపానవాకంబును వెడలక బంధింపబడును. చెమట వెేశేషముగ గారునుః 

కన్ను లెజ్ణివారును. నోరు ఇనుమువాసన గల్లియుండును. శరీరమంతయు దుర్చంధథ 

భూయిస్ట్రముగ నుండును. రొమునందును ఇరు పృక్క_లయందును నొప్పి కల్లం మః ఇవి 

యన్నియు భిన్నవ,ణసామాన బ్టముగ గల్లు లశ్నణఆ ములు. 

అర భిన్న వృణవిశేవలక్షణములు గత 

విశేషం చాత్ర, మే శృణు, 8 

ఆమాశయస్థై రుధిలే రుధిరం చ్చర్ణ యత్యపి, 

ఆఖ్థానమతిమా త్రం చ భూలం చ భృశ దారుణమ్, 9 

*| ఉఊందుక మనగా తిన్న పేగుకును బెద్దపేగుకును సంధిలో నుండు రోలువంటి 

భాగ మని గణనాథ సేనుగారు వ్రాయుభున్నారు. పుపుస మనగా నూపిరితిత్తు లని గూడ 

వాసీరిః - 

హాధవ2 కే 
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పక్యాశయగ తే చాపి రుజా గౌరవమేవ చ, 
అధఃకాయే విశేసేణ శీతతా చ భచేదవా, 10 

భిన్న వ ణమున స్థానవి శేష ములబట్టి విశేవలక్షణముల నీరీతి ఇెరుంగునది....... 
ఎవెని'జెప్పిన విధముగ కోష్థము భిన్నమె యామాశయమున రక్తము నిండియున్నవ్వుడు 
నోటినుండి రక్షము వాంతి యగును. కడుపు మిక్కు_టముగ నుబ్బి యోరువరాని పోటు 
పుట్టును. అట్టిరక్షము పక్వాశయమున నిండియున్న పుడు అచ్చట తీవ్రమెననొప్పి 
గల్లి మిక్కిలి బరువుగ నుండును. బొడ్డుకు క్రిందిశరీరభాగమున విశేషముగ చల్ల బడి 
యుండును, 

Uy 
సూమ్తస్య్టాశ ల్యాభిహతం యదజ్జ్ఞం త్యాళయం వినా 
ఉత్తుణ్ణితం నిర్ణతం వా తద్విద్లమితి నిరి శేత్ , (|! ౨ ౧ థి ౧ 

మిక్కిలి సూవ్మీమెనకొనలు కలముండ్లు, ఇరువమేకులు మున్నగునవి “పెజెప్ప 
బడిన యామాశయవక్య్వాశయాదులయందుగాక . తక్కిన స్థానములయం 'చెచ్చోట 

నైన తీవ్వముగ నాటి, అయ్యది (శల్యము) విరిగి బెలువెడలినను, చెట వెడలక్ష 
యచ్చోటనే నిలిచియున్నను, దాన జనించిన వృణము విద్ధము (ముల్లు మొదలగునవి 

(సృచ్చుకొనుటచే గల్లినది) అని చెప్పబడును. 

రి వద్ధ వ ఆఇలశక్ష ణము రతా 

విద్ధలక్షణము జేవునప్వుడు తంత్రాంశరమున నిట్లు చెవ్పబడేనది:--విద్ధ 
ముత్తుండిత మనుత్తుండితం ఫిన్నవముఖిన్నమ్” విద్ధ మనునది నాల్లు విధములు--ముల్లు 

మొదలగునవి అవయవమున (గ చ్చుకొని విరగినయొడ నుత్తుండిత మనియు, విరుగక 

బైట వెడలినయెడ అనుత్తుండిత మనియు, అవయవమున నడ్డముగ (గుచ్చుకొనినది 
నిర్భిన్న మనియు చెప్పబడును. 

గై శత వణలత్ణము ఈ 

నాతిచ్భిన్నం నాతిభిన్నం ఉభ'యోర్ల త.ణాన్వితమ్, 
విషమం వణవముజేయ తత తం త్వభిధీయ తే, 12 

ల ౧ ఆరిన 
గ 9 9 మిక్కిలి ఛిన్నంబును ఖిన్నంబునుకాక ఆళిండిటిలతుణములును మిక్కిలి సూత 

ముగనుండి మిట్టనల్లములుగ గాయమైనది తళ్వవణ మని వెవ్పనగును. 

0 పీచ్చిత వణలతణము రతా 

హారవీడనాభ్యాం తు యదజ్దం వృథుతాం గతమ్, 
5 ఆ (లం నాసి తత్సిచ్చితం విద్యాన జ్ఞ ర_క్రపరిస్థ్రతమ్, 18 

ఇనుపగుదియ మున్నగువాని డెబ్బలచశా నన్క బండిమున్నగునవి యొరయు 
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టచేశైనను నీదైన నవయవము నలిగి యెముకలు మజ్జరక్తములచే తడిసి యణగి 

విశాలముగ నున్న యెడ నియ్యాది పిచ్చిత వణ మని చెప్పబడును. ఇది యొముకలు నలు 

నుటచే గల్లునుం 

శిరి ఘృుష్ట్ర లతణము రఆా- 

ఘర్ష ణాదభిఘాకాదా( యదజ్ఞం విగతత్యచమ్, 
అల అర ఉవాస్రావాన్వితం తచ్చ ఘృష్టమిత్యభిధీయ తే, 14 

కర్క_శములగు నాయుథాదు లొరయుటచేనా నను అభ్గిఘాతమువేమై నను, 

అవయవమునందు తోలుతొలగి మంటతోసాడ నీవ్రైనను, రక్తమెనను స్రవించుచున్న 
యెడ నయ్యది న్ఫుష్ట్ర వణ మని చెప్పబడును. 

అర్ర శల్యముతోోగూడిన (వృణలక్షీణము రిఈ- 

శ్యావం సశోథం వీటికాచితం చ 

మువాంరు వుశ్ ణితవాహినం చ 

మృదూద్దతం బుద్భాదతుల్య మాంసం 
9 ఎల : 15 వ్రణం సశల్యం సరుజం వద న్స్, 

(వృణమున ముల్లు మొదలగు శల్యములు విరిగి బెటరాక యుండు నెడ శాన 

పర్హంబై వాపుతో హాడి సన్నని బొబ్బలచే నావరింపబడి మాటిమాటికి రక్తమును" 

(సనించును. | వృణమునందు మె త్తనె సీటిబుగ్గవలె సెకుబికి యుండుమాంసము కనబడు 

చుండును. తీ వృ మైననొప్పి కలియుండును. 

అర్ర క్రోన్భ భేదము రిఈ 

త్వచోఒతత్య సీ రాదీని భత్యా వా పరిహృత్య వా, 

కోచ్చే వతిషితం శల్యం కు ర్యాదుకానువ ద వాన్, 16 
© WJ © యాం జ 

బాణము, ఇనుపమేకులు మున్నగుశల్యములు శరీరముపై చర్మమున దూరి 

యతి కృమించి సీరలు మున్నగువానిని "భేదించిమైనను లేక వాని నంటక తొలగి 

మైనను లోవలనుండు పై బెప్పబడిన కోవష్టమున చి, చేకించినచో ననేకోవ (దవముల 

గల్లించును. ఇదియే కోస్ట భేద కృ్షమము. 

ఆటి కోవ్ష భేదమున గల్లు నుషదవములు సు శుతమున నిట్లు చెప్పబడినవి: 
ల 6 ౧ GU \ య 

6 99 
కోష్టగ లే త్వాటోపానావా మూత్కపురీషోహారదర్శనం చ వృణముఖాద్భవతి 

(ను. సూ. ఆ ౨౬9 శల్యము శరీరమువై చర్మము మున్నగువాని నలి కృమించి కోస్ట 

మున చేరినపుడు కడుపుళో గడబిడమె యుబ్బరించి (వ,ణద్వారమునుండి మూ శ్ర ౦ 

బును, పురీవంబును, ఆవారంబును బెటవెడలం బోెచ్చును. 
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తిరి కోస్ట భేదమునం దసాధ్యలతీణములు ఆతా 

తా _న్గర్లోహితం పాణ్ణుశీతపాదక రాననమ్, 

శీతోచ్చా పసం ర_క్టనే త్రం ఆనద్ధం చ వివర్ణయేత్ , 17 

వె జెప్పబడిన కోప్ట భేదమునందు కోస్టమున రక్తము నిలిచి శరీరము తెల్లబడి, 
పహాస్తపాదంబులును ముఖంబును చల్చబడ్కి కన్నా లెజ్జనె నిశ్శాాసము చల్లగా వెడ 

లుచు కడు పుబ్బరించియున్న చో నసాధ్యమగును. కావున చికిత్స జేయంజనదు. 

అరి మర్శతత సామాన్యలతణము ధ్రిత్రా- 

కి జో వురి అ ఆ రాయ భ్రమ చృలాప వతనం వ్ర హో 

సాజతా మూర్భనమూర్థ గవాత 
౧ 

నస్తివ్రా రుజాొ వాతకృతాశ్నో తాస్తూః, 18 

మాంసోదకాభం రుధిరం చ గచ 

త్స ర్వేన్ది గయౌర్థా వరమ స్ట స్టమై వ, 

దశార్థసం ఖ్యేప్వథ విత తేషు 

సామౌన్యతో మర్మసు లిజ్ఞము_క్షమ్, 19 

న 
గ 
WW 

స్తీ 

శరీరమున నుండు నుర ములు నూటమయేడు* ఆయ్యని శరీరమునందలి మాంసము, 

సిరల స్నాయువులు, ఆస్థులు; సంధులం అను నీ యెదిటి న్నా శ్చయించి యుండును. 

అట్టి మొదిటి నాశ యించియుండు మర్మ స్థానములయందు గాయములు తగిలినపుడు 

'్రదుము(మేగ మ ముట ప్ర ప,లావము (ఆనుబద్ధముగ వదరుటు, ఒడ లెరుంగక కి (క్రింద 

వడుట్క మతి భ్మమము గ్రాముల, కాలుసేతుల విదలించుట, బడలిక, శరీరము వే 

నుండుట, నంధిబంధములు నడలియుండుట, మూర్చ గగృముటు ఊార్థ పశాషసము ఈలత 

ఇములు కల్లును, మరియు వొతీము (ప్రకోపించినవుడు కలుగు వలుబెరంగు లైన బాధలు 

కల్లును. మాంనమును కడిగిన నీళ్ల వలెశుండు రక్తంబును గార్పును. ఇ దియములు అయా 

విషయ పరిజ్ఞానము చెరుంగనోవకుండును. ఇవియన్ని యు మర ములయందు గాయ 

ములు తగిలినపుడు సామాన్యముగగల్లు లశ్న్షణము బు. 

సైశెప్పిన మర స్థానముల సంఖ్యా స్థానాఏ9 వివరము ను (శుకమున నిట్లు 

చెప్పబడినది: ' నపోత్తరం మర్శశతం ; తాని మర్తాణి పఖ్బాత్మ్య కాని. తద్య్భభా... 

9 వృ లి ఆశ 9 మాంసమర్హాణి, సిరామర్రాణి స్నాయుమర్తాణి, ఆస్థిమర్శాణి, సన్ధి మర్శాణి చేతి 
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(ను శుత కా, అ ౬ సూ ౨) ఈోనూటయెడుమర ముల వివరమంతయు నుశు,త 
\ - . \ 

మున 'తతె కాదశమాంసమరాణి' అని యువక మించి వివరించబడినది. "కావున నచ్చట 
(౬౫ — శ్ 

జాచునది. 

=శ్రై(ర్రై సిరావిద్ధలక ణము థళా-- 

జం వ అల అల 0 సు-రేన్ల )గోప ప్రతిమం వ్రభూతం రక్తం స్ర,వేత్ తత్చ తజశ్చవాయుః, 

కరోతిరో గా౯వివిథా౯ యథోకా౯ా సీరాసు విర్ధాస్వథవా త.తాసు, 

మర్శములుగాక తక్కిన సిరలయందు మతము గలిగినహ్వుడు ఇంద్ర,గోవపు(ఆర్జ్ర) 

ఫురుగువలె నెజ్ఞనెన రక్తము అధికముగ నెడతెగక న,వించును. అట్టి మతమువలన 

ప్రకోవ పమునొందిన వాతేము అక్రమ సి సిరావ్యధనమున గల్లు తలనొప్పి మున్నగు నానా 

విధ రోగముల గలిగించును' శ సిరలం 'తెగినందువలన లుగు మోవాము మొదలగు 

వానిని గ లిగించునుః 

అర్ర స్నాయువిద్ధలక్ ఇములు రిఈా 

కొబ్దం నరీరావయ వావసాదః క్రియాస స్వశ_ి కిస్తుములా రుజశ్చ, 

చిరాద్వ)ణో రో హతియస్య చావితంస్నా యువిద్ధంపురుషంవ్యవ సేత్, 

స్వ్నాయువులయందు శల్యాదుల చే తతము కలిగినపుడు కుబ్దత్వ౦బును, శరీరము 

నందలి యవయవములకృశతయు. కల్లును, వనులువేయుటకు శ _క్తిలేకుండును. పోటు 

మంట మున్నగు నానావిధములైన "బాధలు కల్లును, దాన గల్గువ,ణము చిరకాలము 

నకు మానును, ఇట్టిలమీణములు కలిగినది స్నాయువిద్ధ వ ణ మని యెరుంగునది. 

అరి సంధిత్తలత్ణము ర్రిక్రా- 

శ పాభివృద్ధిస్తు స్తుములా రుజశ్చ బలకుయః పర్వను శేదశోశా, 

శ తేషు సర్థమ్వచలాచలేషు స్య్యాత్సర్వక రోపరమశ్చ లిజ్ఞమ్, 22 

చలించునవియు చలనము లేక స్టరంబులు నని ఆండువిధము లైన సంధులయందును 

ముల్లు మున్న గుశ ల్య ములు (గృుచ్చికొనినప్పుడు అధికముగ వాపు కల్లును, మంట పోటు 

మున్నగు నానావిధ వేదనలు కల్లును. శరీరబలము కృళించును. గాయము తేగిలిన సంధి 

స్థలమున పగులదీయు నట్టు చాఢయు వాపును కల్లును. అన్ని పనులయందును పౌటవము 

క విర క్రి కల్తును. 

సంధులు చంచలము అనియు స్థిరము లనియు రెండు విధములు, ఆందు వా స్తపాద 

ములయం దున్కు తాలువులయందును, నడుమునందును కల కే కదులుచుండునుగాన నవీ 
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చంచలములు, వెన్నెముక (ప్రక్క టెముకలు రొమ్ము మున్న గుస్థ్టలములయందలి సంధులు 

కదలకయుండును కావున నవి స్థిరములు. ఈవిషవయము సు శుతమున నిట్లు చెవ్పబడి 
నది: 'సన్గయన్తు ద్వివిధా9; ేష్టావన్తస్థిరాళ్ళ; శాఖాను వాన్నోోః కట్యాం చ 
చేష్టావంతస్తు సర్భయ$, శేషాన్తునన్థయస్స ్వే నిజ్రేయా హీ స్థిరా బుధైకి (ను. శా, 
అ. ౫) పె వివరించిన శెండువిధములగు సంధులయందుగల యచవాంతర భేదములు క్రల్రిస్సీ 
మొ తమున తొంబదివందల సంధులు సు శ్రుశమున వివరింపబడినవి అట్టి యుభయాశ్ర 

కములగు సంధులయందు శల్యము (గ్ఫుచ్చుకొనినయెడ ౫“ ఫవృద్ధి మున్నగు నువద్రవ 
ములు కల్టునని ప్రకృతమూలమునకు భావము. 

టి ఆస్థివిద్ధలతీ ణము de 

జ ఇ లో జ కా ఘో రారుజోయస్యని కాది నేషు సర్వాస్వవస్థాను చ నైతి కాన్లిమ్, 
పషగింవ దితారసూత? తవమసివిదం వురువ నేతి, భిప.గ్వెపశ్చిద్వి న్ స్త్ర న్ ద్దం ప్రురుషం వ్యవ స్వేత 99 

శరీరమునందలి యస్థులయందు శల్యాదులు (గుచ్చుకొని వృణమెనయెడ కేయి 

వు 
డెన శాంలినొందక బాధించుచుండునని శా స్రజ్ఞుడగు వైద్యువరుండు తెలిసీకొనవ లెను. 

బవలును సర్వ కాలసర్వావస్థలయందును మిక్కలి యోరువరాని బాధలు కల్లి యొక 

శై) సిరాదిమర్శ విద్ధలత ణము d= 

య థాస్వ మే తానివిభావ యేచ్చ లిజ్ఞాని మర్మ స్వభి తాడి లేషు, 
/ మ గ 5 పాబ్టుర్వివర్థస్పృ ప్రీతం సె పెత్తి రూమాంసమర్మణ్య భివీడితస్స్యాత్ 

పె జెప్పబడిన సిరా-స్నాయు-సుధి ఆస్థుల నాబ్షిటియొక్క్ల మర్ష్యగ్థానములయందు 

తీత మైనపుడు సీరాదుల నాల్లిటెకిని వేరువేర జెప్పినలతణముగాక మర తీత సామాన్య 
ముగ జెప్పబడిన (థను ప్రలాపాదులుకూడ గల్లంను. మరియు మాంసమర్శ స్థానముల 

తళము కల్లినపుడు పాండుపర్ష మె శరీరవర్గ ము చెడి స్పర్శము నెరుంగజాలకుండును. 

ఇచ్చట నీనిర్ణయము _ెరుంగునది:-_ వ్రృణాములు నిజ - ఆగంతు భేదములవే 
శండు తెరంగులు, అందు వాతీ ఏ _త్రకఫముల సంబంధ ముకల్లి 'వానివలనచే జనించినవి నిజ 

ములు, కత్తి వరశు మున్నగునాయుధములచేశను, బాణములు ముండ్లు మున్నగుశల్య 
ములచేతను చెబ్బతేగిలి దాన జనించిన (దేణములు ఆగంతుకములు. ఇవియే సద్యో 

వ్రణములని చెప్పనగును, (శరీరమునందలి వాతాదిదోవ. ప్రకోవమున గాక తాత్కాలిక 
ములగు ప్రవోరాదులచే తటాలున గల్లిన దృణములు సద్య|ోవృణము లని భావము) ఈ 
విషయము చరకమున నిట్లు చెప్పబడినది: “నిజశ్ళరీరదో పోత్యః ఆగన్తుర్భావ్యా 



సదో్య వ్రణనిదానమ్ లి? 

ల 53 ఆక . « పాతుజక వాగ్భుటాచార్యు డి ట్లని చెప్పెను: వృణాద్విధా నిజాగన్తు దుష్ట శుద్ధ 

విభేదతం నిజో దో శృరిరో శః ఆగ న్తర్బావ్యాహేతుజః, దో షైరథిష్టితోదుష్టః 

శుద్ధ స్తైరనథిష్టితః (అ. వా. డొత్త. అ, ౨౫ శ్లో, ౧౧) పవైవాక్యమున వాగ్భటులు 

నిజాగన్తు భేదములవే శెండువిధము లనియు, ఈ రెండును దుష్ట్రశుద్ధ భేదములచే "వేరువేర 

శం జేసీవిధములనియు, ఆందు దోషనంబంధము వే గలుగు “ప్రూాతిః పూయాతి 

లతణములు కలిగినది శుద్ధ వృ ణంబనియు వివరించియున్నా రు. 

మరియు ఆగంతు వ్రణములయందు వృణము జనించుటకు త్రీదోషసంబంధము 

లేక చావ్యాహాతువులు కారణములై నను, వ్రణోత్ప ్ రిమాత్రమునకు చావ్యాములగు 

నఖిఘాతాదులు కారణములు. అట్టి కారణములచే తటాలున వృణము కలిగిన యు శ్రర 

క్షణమునౌనే వాతాదులు పృకోవమునొందును. దానంజేసియె నొప్పి, నుంట్క చీము 

పట్టుట, సృవించుట మున్నగు దోవలత్షణములు కానబడును, కావున ఆగంకువ్రణ 

ములయందును వై జెప్పిన దుష్టలతణము లున్నచో దుష్ట్రవ్యణా మనియు, అవి లేక శుద్ధ 

వ్రణ మగుననియు ెరుంగునది. 

అర్ర వృణోవద్యవములు ఆ 

విసర్పః పకుఘాతేశ్చ సిరా _స్సమ్మో౭౬పతానకః, 

మోహోనాదవ ఇరుజో జ్వర_స్తృషప్లా వానుగహాః, 25 
3 గ లాం అణ (WU 

కాసశ్ళర్ణి రతీసారః హి క్కా- క్వాసస్ప వెవథుః, 

పోడశోపద్రవాః యోకాః వ్రణానాం వృణచింతేనై 2, 26 

విసర్పము, వశత్షఘాతమ్యు సిరలు _స్తంఖించుటు అవతానక వాతరోగము, మూర్చ, 

ఉఊన్లాదము, |వృణమున తీవ్ర మైననొప్పి, జ్వరము, దప్పి, దౌడలు వట్టియుండుట, దగ్గ, 

వాంతి, అతిసారము, ఎక్కిళ్లు, శా్వాసము, వణకు ఈవదునా రువద్రృవంబులును (వృణము 

లన్నిటియందును సంభవించు నుషదృవములు. 

వలి శ్రీమాభవకరవిరచి తే మాధననిదానే 

సద వ ణనిదానం సమా పవన్. 
లీ ——O 



కళ. భగ్నునిదానమ్ 
న అ 

భగ్నము లన నెముక్ష విరుగుట, ఇదియు నాగంతు వృణములబో లె (ప్రృహారాదు 
లయిన చావ్యాకారణములచే గల్లును, కావున నాగంతువృణముల జెప్పిన పిదవ భగ్న 
నిదానము జెవ్వటం = 

-అిటి భగ్న భేదములు be 

భగ్నం సమా సాద్ది ఏవిథం *వుతాళ | 
= ఎ య 2 ఎ కాళ్ణా చ సంథా చ హి తత్ర సన”, 

ఉత్పిష్షవిళ్లి షవివ ర్తితం చ ౨౬6 ౧౧లు నో 

తిర్యగ్దతం హీ ప్పమధళ్చ మట్ప, 1 
భగ్నము కెండు విధములు. ఆందొొకటి యెముకలయందును, “రెండవది కీళ్ల 

యందును కల్లును. ఈ కెంటిలో సంధిగతభగ్న ము ఉత్పిష్టు, విశ్లి సము, వివ_ర్టికము 
తిర్యగ్తతము, శ్రీ సము అవోగత (షి_ప్హ్రము నని యారు విధములు. 

గ్ర సంధిభగ్న సామాన్యలవ్షణములు de 

పృసారణాకుజ్చానవ_ర్హనో గ్రా 

రుక్ళ ఎర్శవిద్యెషణ మేతదు_క్షమ్, 

సామాన్య తస్పన్టిగతస్య లిజమ్ థి 6 
కాట్లచతులు మున్నగు నవయపములయందలి సంభును (కీట) విరిగిన నయ్యది 

సంధిభగ్నము. అట్టి సంధిభగ్నమున సామాన్యముగ "కాలు సేతులు మున్నగు నవయవ 
ముల ముడుచునవ్వుడును 'చాచునవ్వుడును కదలించునప్పుడును మిక్కిలి తీవ్రం బెన 
నొస్పికల్ణును. తాకినచో నోరువశక్యముకాని "బాధ కల్లుటం జేసీ తాకిన నహింవనేర 
కుండుకు. ఇవి _పెజెస్పిన సంధిగతభగ్నము లారిటీయందును సామాన్యముగ గల్లు 
అత్షణములుః 

అరి ఉల్సిప్లాదిభగ్న విశేషలత్షణములు ఏకా 

ఉత్పిష్టన స్టళ్ళ సయథుస్పమనాత్ , లై 
విశేషతో రాత్రిభవా రుజా చ 

* హుతాశ! అనునది యగ్ని వేశు డను శిమ్యని నాత్తేయుడు సంబోధించిన 
పదము. ఈళ్లోకము చరకోద్ధృతము. 



భగ్ననిదానమ్ ప్ర? 

విశ్లి ప జేతా తు రుజా చ నిత్వమ్, 

వివంర్తి లే పొర్శ సరుజశళ్చ తీవ్రాః 

ర్య తీ వ్రరుజ్లో భన్ న్ని, 5 

ne త్వథో రుక్ విఘటళశ్చ | 

కీళ్ల యందలి యెముకలు ఒకటితో నాకటే యొరుసుకొని నలిగినది యుత్సిష్ట 
మనం బరగు. దీనియందు నలిగినకీళ్లయం దంతటను చాపు కల్లును. ర్మాత్రులయందు 

వాతము ప్రకుపిళ్వమె మిక్కిలి తీవ మొన బాధ గల్లించును. కీలు కొంచెము పట్టు వదలి 
శిథిల్వమెనయెడ విళ్లిష్రంబనదగును. దీనియందు '-పెజెష్పినవిధమున వాపుకు వగటి 
యందును రాత్రియందును ఓరువ శకముకాని బాధయు కల్ణంను. కీలు వీడి కి ౦దు 

మోదుగ వ్యత్య_స్తమె ఒజండొంటకలియక యున్న యెడ వివ ర్తిత మనబడును* దీనియందు 

కీళ్ల కిరుప్రక్కలయందును మిక్కిలి తీ వ్యమెన బాధ కలుగును. కీలు సడలి యందొకటి 
యడ్డముగ తిరిగియున్న యెడ తిర్యగ్గతిర 'బనబడుశు. దీనియందు మిక్కిలి తీవ్ర ములగ 

చాభలు జనించును. కీలు పట్టుతప్పి యెముకలలో నొకటి పైకి వ్యళ్య స్త్వముగ 'హోయినది 
అతిక్నీ వ్ర మనంజను, అట్టి యతిత్నీ వ వమునందు ఎముకలు శెండును వ్యత్య_స్తములై పోటు 

కల్లును. కీళ్లయందు ఎముకలు విరిగి (క్రిందికి జారినయెడ  నధఃక్నీ ప్హము. ఇందు తీవ్ర 
మేన నొప్పికలి! మరల కీళ్గొండొంట కలియక వేరు వేరుగ నుండును. 

“అరి కాండ భగ్న భేదములు ఈ 

కాళ త్వతః కర్కటకాఒశ్వకర్ణ 
విచూర్లితం వీచ్చితమస్సి * చృట్ల కొ 4 

౯ థి ౧౧ 

కాళ్షైషు భగ్నం ప్యాతిపాతితం చ 

మజ్చాగతం చ స్ఫుటితం చవ క్ర మ్, 

ఛిన్నం ది్టథా ద్వాదశ థాపి శశ 

నిడుపుగనుండు ఎముకలు సంధులయందు క యితర స్థలములయందు విరిగిన 

నయ్యాది కాండభగ్న ము. ఇయ్యది fకర్క_టకమ్బు, అశ్వకర్ష్మ ము, విచూరి ర్హితము, 

సు “ట్ర అస్థి చ్భల్లితమ్” అని పౌఠాంకరము. ఇచ్చట “అస్టిచ్ళల్లి కా” అను పాఠ 

మునగాని యా పాలాంతరమునగాని ఛంపోభంగము కవనగును, వృత్తపాదము "భేదం 

చును కూడను, 

+ కర్కటికాది ద్వాదళవిధ కాండభగ్నముల స్వరూపములను మధుకోశ 
వ్యాఖ్యయం దిట్లు విజయరక్నీతుడు వివరించెను. 1. కర్క_టిక ఇ ఒక యొముక కండు 
(ప్రక్కల వట్టువదలి కొనలు వంగిపోయి మధ్యముడివ లె గడ్డగా ననునది, ఇది ఎం ట్ర 



78 మవూధవని దా నే 

వ వ్ర ము అనేక విధములుగ ముక్క అగుట చేతకు, కండు చీలికలు Pars చెండు 
విధము.లె న ఛిన్నము నని పండే ట్రైండువిధముల నుండును, 

0 శారదళన్న సామాన్య లత్షణము తూ 

సస్తాజతా శొ థరుజాలివృద్ధిః, 
సమ్బాద్యమానే ఛభవతీవహా*! శబ్ద 

స్ప ర్భాసహం స్పన్దనతోదశరొలాః, 
స ర్వాస్వవజ్థాసు న న్ ర రృలాభః 
భగ్నస్య కాండే ఖలు ) "చివ్నా మేతత్. 6 

సె జెప్పబజిన కాండభగ్న మునందు నీస్థల మున ఎముక  విరిగియుండునో ఆ 
యంగము సడలి సంబంధములేక జా9యుండును. వాపు మిక్క_టమె తీవ మన 
బాధ వృద్ధినొందును; విరిగినచోట చేతబట్టి చూచినయెడ నట నట యను మను 

కల్లును. చేత మెల్లగ తాకినను కీపవజాలకుండును. ఏరిగినయెముక యిటునటు 
కదలుచు సూదులు (గృుచ్చినవిధముగ పోటును, తీవ్యమెన నొప్పియు కల్లును, సర్వ 
పీశ యాకార మగును. 2. అశ్వకర్ష = గుజ్జపుటెవివశె ఏరిగిన యొముక వెకితోనుకొని 
నిక్క_పొడుచుకొనునది. 3. విచూర్జిత = ఎముక నలిగిపోయి ముక్క_ముక్క_ లగుట 
(ఇది చేతితో తాకినగాని రో? మొక్క అవయవము కదలినవ్వుడు కలిగిన శబ్దము 
వినినగాని తెలియును ఓ. పిచ్చిత = ఎముక చితికిఫోయి ఎక్కువ వాసర యుండు 
నది. ర్. అసిచ స్థిచ్భల్లిక = ఛిల్ల మనగా చెట్టునారతో నల్ల బడిన గుడ్డవంటిది. అట్టిది ౩ 
ఎముక ప్రకనుండు చిన్న యె ముక కొనలు ఎడబడినప్పుడు మధ్యను పట్టుండునట్టు 
చేయుచుండ్డునది. 6. కాండభగ్న = చాచినవ్వాడు వడకుచుండునది. (శాండభగ్న 
మనునది అన్నిటికిని *పేరయినను చాల యొముకలకాండము లౌాళ్క_సారి విరిగిపోయిన 
వీభేద మని చెప్పవలెను) 7. అతిపాతిత=ఎముక్ల పూర్తిగా తెగిపోయినది,. రి, మడ్డా 
గత = విరిగిన యొముకముక్కు బోలు మయొముక్ష లోనికిబోయి అందుండు మూలగను 
సృవింవచేయుచుండునది. 9. స్ఫుటిత = ఎముక చిట్లినట్టయినది. (ఇందు చిన్న చిన్న 

' ముండ్లవలె నెముక కొనలుదేరి బాధించును) 10. వక (క్కడఎముక' విరుగక' వంగిపోయినది, 
"11. అలుచి న్న = కొంత బద్దలైపోయి కొంత సక్టుకలి? యంండునది. 12. అతి 
| చ్చిన్న = = ఎముక ఫూర్తిగా చ్చి బద్దలి పోయినది. (నుశ్రు శుతమున నీశిండును పొటిత మని 
తెవ్సబడును.) N. 9. “విచూరి తం పీచ్చి తమస్థిచ ల్లో అను పొదమునందు ఛందో 
భంగము వృత్త భేదము రాకుండ నీ క (క్రిందవిధముగా పాఠముండు టుచితమని తోంవెడిని. 

[ “విచూర్తి ర్లీ తంపిచ్చిళమస్థి చేలమ్” అని, బేల మనగా గుడ్డ. ఎముకకు గుడ్డవంటిది వట్టుండి 
చ్రేలాడునది యని యర్థము వచ్చును, 



కాల సర్వావస్థలయందు నొకవ్వడైన నుఖ మించుశేనియు లేక చాధవడుచుండును. 

ఇవి యన్నియు వె పె చెప్పబడిన పండై, ౦డు విధములై న కాండభగ్నము లన్నిటియందును 

సామాన్యముగ గల్లు లమ్షణములు, 

రి కాండభగ్న వశోషలక్షణము 0ఆా- 

ఛగ్నంతుకాళ్తైబపుఛాప్ర పయాతి సమాసతో నానుఖిరేవ తుల్యమ్, 

చె జెప్పబడిన కాండభగ్న ములు పండ్రైండును ఆయాస ంశకేతితచామమున కన్వర్థ 

ముగ వానివాని విన్యాసము కలిగియుండును; కావున వాని నామ భేదమును బట్టియే 

వాని లతీణమును స్వరూవమును నిర్ణ యించుకొనునది. 

-అరి కృచ సాధ్య భగ్న లత్నణములు ధ్రితా- 

అల్బాశినోఒనాత్త దస జనో ర్వా తాత్య కస్య చ 

ఉపద్రవై ర్యా జుష్ట్రన్య భగ్నం కృచ్చు)ణ సెధ్యతి, 7 

అన్న మునం దిచ్చ'లేక స్వల్పముగ భుజించువానికిని ఇంద్రియముల న్మిగ్సహిం 

చక చవలుడై పథ్యము ఉండనివానికిని, వాత పృక్ళతి కలవానికిని కల్లీన భస్నము 

కృచ సాధ్యము, జ్వరము మున్నగు నుషృదృవములు కల్లినను భగ్న ము 'కృచ్భ)సాధ్య 

మగును. 
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ఫిన్నం కపాలం కటారి ను, సన్ధిము_క్ర కం తథా చ్యుతమ్, 

జఘనం పృతిపి ష్టం చ వర్ద యేద్ధి విచక్షుణః, 8 

కపాలాస్థులు ఏ బిన్నముచె నను కటేస్థలమేనందలి యొముశలు ఛిన్నంబులై నను, 

కీల యందలి యొముకలు నంధులువీడి జారిపోయినను, కటిపురోభాగమునగల యొము 

కలం పొడిగ నలిగినను అసాధ్యమగును; కావున చికిళ్స చేయజనదు. 

కపాలానులు ను శ్ర శమున నిట్లు శెవ్పబడినని:— “జానునితమ్బాంసగ జ్జ శజ్థి 

శిరస్సు కపాలి" మోసాక్షయందును, వీరుదులయందును, భుజళిరస్సుల యందును, 

వెక్కిళ్ళ యందును కణతలయందును, తలయందు నుండు అస్థులు కపాలము లని 

చెప్పదగును. 

అధి మరికొన్ని యసాధ్యలత్ ఇములు 3 

అసంశ్లి పక పాలం చ లలాళు మార్చి తం చ యత్, 

భగ్నం _స్తన్నాన్తలే పృష్టే శళ్టే మూర్తి ర్ చవర్దయేత్. 9 
కపాలాస్థ్రి రెండున పగిలి యుకటితో చరాకటీ చేరకున్న ను, నుదుటీయందలి 

మయొముక నలిగి 'సౌడియైనను, _స్తనమధ్యమున రొమ్మునందును పీపునందును కణతల 

యందును శిరస్స్ఫునందును కల యొముకలు విరిగినను అసాధ్యము. కావున చికిత్స ౫ వేయం 

జనదుః 



88౮ మాధవనిచా నే 

హరి విన్యాస భేదముచే నసాధ్యత్వము ఏఈ 

సమ్యక్సస్థి తమప్యస్థి దుర్ని మెవనిబన్థనాత్ , 

సంతో భద్యాపి యద్ద చ్చేద్వి క్రియాం తచ్చ వర్జయేత్. 10 
కారణాంకరములచే విరిగిన మయొముకలను మరల మునువ వళ నొకటిగ జేర్చి 

కటుగటినపిదవ నమముగాక మిటవల ములుగనుండు నలములయందు వ్య నముగ నునిచి 
9 © తె రు ౧౦ థి —0 

నను, కట్టుగట్టునపుడు రండు అస్థిఖండముల నొకటిగ  నమముగ 'జేర్చకున్నను, అళ్ళి 

భూతము కలిగినను, భయవడినను తిరిగి వికారమును పొందినచో విరిగిన యనస్థులు 

ఒండొంట గలియక తిరిగి యతుక చేరవు. అట్టు చెడిపోయినది మరల చక్క_బడజాలదు 
కావున నయ్యది యసాధ్యంబు. 

అటి అస్థివిశేషముల గలం భగ్న భేదములు ఏఈ 

తరుణాస్టీని నమ్యు న్తే భివ్య న్తే నలకాని చ, 
కపొాలాని నిభజ్యం లే స్ఫుట _న్తి రుచకాని చ, క్ష 

తరుణాస్థులు వంగును, నలకములను నస్థులం పగులుశు. క పాలాస్థులు తునియలుగ 

నిఠరుగును. రుచకములు చిట్లును, 

అస్థుల భేదములు న్నుశ్ఫుతమున నిట్లు వెప్పబడినవి:---“వళతాని వష్ళువిధాని 
భవ ని. తద్యథా.---కపాల- టెదక-కరుణ-వలయ. నలకసం జ్ఞాని. 'లేషాంజానునితమ్బాంస 
గజ్జశ జ్ఞ శిరస్సు క-పాలాని. దశనాస్తు రుచకాని. మూగిణకర్ణ గీ గీ వాక్షీకోళ కళనాడీవ 

తరుణాని, పాణి పాద పార్య్వవృష్టోరన్సు వలయాని. శేషహోణి నలక సంజ్ఞానె (నుశ్రుత. 
శా. ఈ ౫, సూ, ౨౧.) కపాలములు రుచకములు తరుణములు, వలయములు, నలక 

ములు నని అస్థులు ఐదు విధములు. అందు మోకాటి చిప్పలు, పిరుదులయందలి యొము 

కలం మూపులయందలి యొెముకలు, చెక్కి_ళుల యందలి యెముకలు కణాతల యొముకలు 

తలపుఖైనుండు చివృవంటి యెముకలు ఇవియన్ని యు క పాలాస్థులు. దంతములు రుచక 

ములు. ముక్కు, చెవులు, నేత తృగోళమ్ము కంఠనాళము అను నీ స్థలములయందుం డునవి 

తరుణాస్థులు. అరవేళశులు, ఆరేకాలులు, ఇరు,వ (వక్కలు వీష్ట్ర ఎదురురొమ్మ ఈ స్థలముల 

నుండు ఎముకలు వలయములు. ఇవిదక్క తక్కిన స్థలములయం చెచ్చటేనున్నను ఆవి 

యన్నియు నల కాను లని చెప్పబడును. ఈ యస్థులన్నియు వ్యావన్నము లగునపుడు పె 

జెప్పిన నిబంధనప్ర,కారము చెడు నని మొరుంగునిది “రుచికానిచి” అని చ కారము అను 
క్షనము చ్చాయకేము "కావున పలయాస్థులును రుచకములబో లె చిట్టు నని యెరుంగునది. 

ఇతి శీమాధవకరవిరచి తే మాధవనిదానే 
భగ్ననిదానం సమా_ప్హమ్, 

న 



౪౫. నాడీ వ్రణనిదానమ్ 

నాడ్మీవణము భగన్నము నుెపేశ్నీంచుటచేసాడ గల్పుళు కావున భగ్ననిదానా 
నంతరము నా (వ,గొనిదానమును దెవ్వట..__ 

అగ్రి నాడీ వ ణసంపా వీ ఈ ఈ 
యశ(ోభమామమితి పక్షము వేత లేఒజ్ఞో 
యో వా వ్రణం ప్రచుర వూయమసాధువృ త్త, 
అభ్యంతరం సృవిశతి పృవిదార్య తస్య 
స్థానాని ఫూర్వవిహితాని తతస్సవూయకః, శ్రే 
తస్యాఒతిమా త్రగమనాద్దతిరష్య తే తు 
నాడివ యద్వహతి తేన మతా తు నాడీ, 

తెలివి తక్కువమైన వైద్యుడు పక్వమెన దృణముయొక్క_శోఫశు. పక్షము 
కాలేదని | భ్రమసి దానినిపొటన కోధనముల నొనరింపక యుెపీకీంచినను, పరివక్ష మె 
విశేషముగ చీముబట్టి యుండు గంభీర వ ణమును ఛేదింపకయున్న ను అట్టి వృణమునందు 
'భేదనాదిచికిళ్సల చేసికొనక్ష యవభ్యముల నేవించినను ఆ వృణమునందలి చీము వెడలు 
మార్గము లేమింజేసీ వ్యృణములకు స్థానములెన చర్మము; మాంసము సీరలు స్నాయు 
వులు సంధులు ఎముకలు, కోస్ట్రము, మర్శములు అనువానివన్నింటిని భేదించి, శరీర 
ములోనికి జొరబడును. ఇయ్యాది చీము మిక్కిలి లోనికిబోవుటవలన గతి యనియు, తీ7 
వలె శరీరమున లోనికి వ్యాసించుటం జేసి నాడి యనియు చెప్పబడును. (దీనినే నారికురు 
వందురు,) 

వాగ్భటాచార్యుడు “నతిస్సా దూరగమనాల్ నాడీ నాజీవ నస్రు, తేక 
నాడ్యేకాఒనృజురన్యేషాం వై వానేకగతిర్రతికొ (ఆఅ. వ్యా. ఉాొళ్తర. అ. ౨౧. క్లో 
౨౭ అని నాడీ పణమును చెప్పిరి. చీము శరీరమునందు మాంసాదుల దాటి మిక్కిలి 
లోతునకు బోవుటంజేసి గతి యనియు, నాజివలె వ్యాపించుటం చేసి నాడి యనియు 
నీవృణము చెప్పబడును. మరియు ఒక రూవముగనే శరీరమున వ్యాపించునది నాడి 
యనియు, అట్టి చీము అనేకమార్రముల వలువిధములె లోనికి వ్యాపించినయెడ గతి 
యనియు కొంద రాచార్వులు సెప్పెదరు. 

ట్టి నాడ్మీ వణ భేదములు అయా 

దో మె స్త్రీ భిక్భవతి సా పృథ గెకళళ్చ 
సమార్సితై రవి చ శల్యనిమి త్తతో ఒన్యా, 2 ల్ల నూ జాం , 

సె జేస్పిన నాడీ వృణము ప్రుకుపితములైన చాకపి_క్రేకఫములచే వేర్వేరుగను, 
మూడిటిచేశవ, శల్యము చేతను. జనించుటం జేసీ యె దువిధములు. 



892 మాధవనిదానే 

ఇచ్చట “వఏక్షశకి అను పదమునకు మూడును చేశ యను నర్థము బేసి మూడిటి 

సన్ని పాతళమున జనించునది యనియు, “దో వై స్పిఖిశ” అను వాక్యమునకు మూడు దోష 

ములచే వేరువేరుగ జనించునది యనియు, “సమూర్శిత్రైకో అనుదానికి శెంచేసీ కలిసిన 

దోషద్వయముచే జనించినవనియు నర్థము చేసీ; పోషసంసర్హమునగల్లు నాడీ వణ భేదముల 

మూడిటిని పరిగణనము జేసీ కొందరు చెప్పెదరు. అవవత్షమున వాత-పిత్త-కఫములవే 

మూడును, వాతపి త్త-వాతకఫ-పీ త్తకఫములవే మూడును, సన్నిపాళఠమున నొకటియు, 

శల్యజ మొకటియు కలిసి నాది పణములు ఎనిమిదివిధము లని యెజుంగునది. ఈపక్నము 

ననుసరించియే ప్ర క్యేక లతణముల జెవ్వుతరి తంత్రాంతరమున---“దో పద్వయాభిహిత 

లతణదర్శచేన తిస్రో గ తీర్వ్యుతికర ప్రభవాస్తువిద్యాల్ ” (ను. చి. అ. ౫) అని సంసర్ద 

నాడీలత్షణములు చెప్పబడినవి. ఇండేసీ దోషముల లక్షణములు మి శ్ళములుగ గనుపీంచు 

నాడీ వణములు సంసర్లజము లని యెరుంగునది యని యర్థము. 

అరి వాతికనాద్మ్వృణలతణము ఈ 

త తానిలాతురుషనూతృముఖి సకలా ర్రానిలా ఎరుపుసూళ్తు ఖీస 

'ఫేనానువిద్ధ మధికం స, వతి త.పాసు, 

వాతవ్రకోవమున బుట్టిన నాడ్మీవృణము మిక్కిలి సూత్ముమె పరువృమైన మొన 

గల్లి మిక్కిలి సొప్పికల్లి యుండును. రా త్ఫులయందు శీతం బధిక మగుటచే వాతము 

మిక్కిలి యుత్కటముగ నుండునుగాన ర్నాత్సులయందు పో టధికమై నురుగుతోగూడిన 

చీము అధికముగ గారుచుండును. 

ధి వె _ల్టికనాడీ వ ణము రియో-- 

పీతా త్తృషపాజ్వరక రీ సరిదాహయుకాొ 
వాలి ఎల —0 

పీతం స వత్యేధికముప్తమహస్సు మాపీ, 8 
WG రం 

పిత్తప్రకోవమున గల్లిన నాడీ వృణమున మిక్కుటమెన డప్పియు, జ్వరంబును: 

మంటయు కల్లును. పగటియం దుష్ట్రముచే చిత్తముక్కట మగును. కావున పచ్చనైై వేడి 

మైన చీము నధికముగ పగటియందు గార్చును. 

తెరి కఫజనాడీ వృణలక్షణము రతా 

చేయా క పాుఘనార్తునపిచ్చిలా నా, * 
ఖ్ ఖాద్బవాంఘనార్జునబచ్చలా బ్రా; 
సభా సకణురరుజా రజనీ పవృద్దా; 
న " G (| అథి 
కఫ ప్రకోపమున గల్లిన నాడ్నీవృణమున మిక్కిలి చిక్క-నై తెల్లనై జిగురువలె 

బందనకల చీము గారును. మృదువుగ లేక స్తంభించి యథిక మైన జిలకల్లి నోప్పి కొంచె 

ముగ నుండును. ఈలతణము లన్ని యు ర్యా తి వేళల మిక్కిలి యధికము లగును. 

సః న్లో అశ్రాపశబ్బముయొక్క_ నకచేశ మే ఆ సృశబ్ధ మని మధుకోశము = కావున 

నిచ్చట ఆస్తమన ఛీ మని అర్థము. 



నాడీ వ్రణనిడానమ్ 8388 

0 సాన్ని పాతికనాడ్మీవణలక్షణము రికా 

దాహజ్వరశ్వసనమూర్భనవ క నోపాః 
ww 

యస్యాం భవ_న్యఖిహీ తాని చ లత.ణాని, 4 
తామాది శెత్సవనవి _త్తకఫ పృకోపాత్ 
ఘాోోరామసుతయకరీమివ కాళ రాత్రిమ్, 

వాత పిత్త కఫములు మూడుకు సమకాలమున (వప్రశోపించుటచే గల్లిన (సన్ని పాత) 
నాజీ వణమున మిక్కిలి తీవ్రమైన మంటయుు, జ్వురంబును, శాషసంబును, మూర్చయు 

కల్లును. నోరు తడిలేక యెండును. ఇవిగాక వాతాదులకు పృత్వేకముగ జెప్పినలతు 
కాము లన్ని యు కల్లును. ఈనాడే వణము (పృళయశకాలమునండలి రాత్రిబో లె మనుజుల 

"పా కా (ప్యాణముల నతిశారముగ వారించును. 

అరి శల్యజనాడ్మీ వ ణలత్షణము ee 

నష్టం కథఖ్చిదనుమార్దముదీరి తేషు 
స్థా నెషు శ ల్యమచి రేణ గతిం కరోతి, ర్ 
సాఫేనిలం కుథితము ప్ల మస్ఫగిషమి శృం 

స్రావం కరోతి సహసా సరుజా చ నిత్యమ్, 

ముల్లు ఇనుప మేకు మున్నగుశల్యములు చర్మము మాంసము మొదలగువాని 

యందుజేరి బెటదీయుట కగవడక కొంతకాలమువరకు మాంసాదులయంచే నిలచి 
యున్నచో నయ్యది అతిశీధ్రుుముగ లోవలిమాంసాదుల చెరిచి, నాడ్మివృణమును కల్లిం 
చును. ఈవ్యణమునందు. నురుగుతోగూడి కల్లి మిక్కిలి వేడియై రృక్తముతోగూడిన 
చీము (సవించును. శేయుంబవలును మిక్కిలి తీవ్రమైన బాధకల్లించు చుండును. ఇయ్యది 
శల్యమువే జనించిన నాడ్మేవృణంబని యెొరుంగునదిః 

(రి సాధ్యాసాధ్యనాడ్మ్ వణలమీణము 3 

re 5 నాడీ త్రిదోవషప్రభ వా న నిధ్యేత్. 

శెషాశ్చౌత సః ఖలు యత్న సా థ్యాః, 6 

"పె జెప్పిన నాడ్మీవణములలో సన్ని పాతమున జనించిన నాద్మివణము మిక్కిలి 

యసాధ్యము. తక్కిననాల్లు నాడ్మీవృణంబులంను మిక్కిలి పూనికతో యు క్రియు క్తముగ 

తగిన చికిక్స చేసినచో నెకవేళ సాధ్యము లగును. 

బ్రతి శ్రీమాధవకరవిరచి తే మాధవనిదానే 
నాడీ వ్రణనిదానం సమా _ప్పమ్, 



౬. భగందర నిదానమ్ 

శామానానవనన్షట్టేమ్రినాలానా గూల 

నాడీ వృగానిదానమును శేప్పినపిదవ నాడీ వృణమునకు సమానముగ దుస్సాధమగు 

భగందరము యొక్క నిదానమును జెవుట..-.- 

అరి భగందరసామాన్యలత ణము థఏఆా- 

గుదస్య ద్వజ్దులే చేశే వార్శ సతః పి పికి కా ర్తికృత్, 

భిన్నో భగన్షరో జ్రైయస్స చ వళ్చువిధః స నృతః, 1 

గుదమునకు రెండంగుళములదూరమున మూత నాళమునకు ప్రక్కన బొబ్బలేచి 
అయ్యాది వగిలి మిక్కిలి చాధగల్లించును. ఇయ్యాది భగందర మని చెప్పబడును. ఈభగం 

దరము వాత-వి_త్ర-కఫ-సన్ని పాళ-ఆగంతు కారణములచే జనించుటం జేసీ యొ దువిధముల 
నుండును. 

భగందరనిచాననంప్రాఫ్తులు వాగ్భుటమున నిట్లు చెప్పబడెను: “వా స్త్యశ్వ 

పృష్థ గమన కఠినోళ్క్టకాసనె 8, అర్మోని దానఖిహి_తెరవనై శ్చ విెషేవి తైః, అనిహ్లా 

దృష్టపాశేన సద్యో వా సాధుగర్హతై 8; పాయణ వీటి కావూరో్ట యో౭జు లేద్య 

జులే౭సి వా పాయోర్వ్రణో_నర్భావా్యే వా దుష్టాస్ఫడాంనసోభ వేల్, వస్తీమూ శ్రా 

శయాభ్యాశగత త్వాత్ స్యన్షనాత్యక8, భగస్పరస్ప3” (అ. హృ. ఉత్తర. అ. ౨౮ 

శ్లో ౧౨) వీనుగులు గుజ్జములు మొడలగువాని వీపుపై నెక్కి సవారిచేయుట'చేకను, 

క్షశినంబును ఉన్న తంబును నగు నాననముపె గూర్పుండుటచేళను, ఆర్ఫోనిదానమున 

జెప్పిన యితర కారణములవేతను, ఫూర్వ జన్మమున చేసిన దుష్ట్రకర పరి పాకము 'చేనెనను; 

"లేక తత్కాాలమున సాధువుల నిందించుటవేనె నను, ప్రాముకముగ తొలుత పిటికా 
రూపముగ జనించి పిదవ వగులును, ఇయ్యాది గుదస్థానమునకు ఒకటి రెండంగుళముల 

దూరమున బెట్ నైనను అంళర్భాగమున నెనను, దుష్ట్టమెన మాంసర క్షముల నాళ 

యించి జనించును* మరియు నిది వ స్తికిని మూత్రాశయమునకును సమావమున జనించును; 

వ న . . కావున నీ (దృణమునుండి ద్రవము (సృవించును. ఇయ్యాది భగందర మని యర్థము 

ఇయ్యది తొలుత మూలము తెలియక వాపు బెబ్బవలెకల్లి మిక్కిలి తీవ్ర మెన 

బాధతోగాడి జనించినయెడ కొంతకాలమునకు పగిలి భగందర మగుననియం, అదునక 
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సామాన్యముగ బొబ్బవలె పగలకున్న చో పిటిక యనియు చెపవ్పబడుశు. ఈవిషయమును 

వాగ్భటాచార్యుడు “అపక్షం విటికామాహు$8 పాకస్రా పం భగన్దరం” (ఆ. వా. 

ఉత్త. అ. ౨౮. శో ౬ అను వాక్యముచే జెప్పెను. తంత్రాంతరమున భగందర 

శబ్బమున కన్వర్థ సంజ్ఞ యిట్లు చెప్పబడియున్నది: “భగం పరిసమంతాచ్చ గుదం 

వ స్తీ తణె వ చ, భగ వద్దారయేద్య స్తా శ్తసి త్రసాజ్ చేయా భగన్దరకి (భోజుడు భగమును 

వ స్టిని గుదమును వగులదీసీ దులమూరాదుల చె కేవెడలించుటంటేని ఛగందర మని వెప్ప 

బడును, “భగందారయతీ తి భగందరనో ఆను వ్యుత్ప ర్తి తిచెత మైయర్థము లభించును, ఈ 

యన్వర్థతను సు శతు లిట్లు చెక్సిరి;-_“గుద భగవ సీ _స్టీ పృదేశదారణాల్ భగన్దరాకి 

(ను,ని, అ ర 

మరియు నీయది భగమును వగులపీసీనవ్వుడు వాతంబును, వ_స్తిని వగులదీసీ 

నవ్వుడు మూ్ర్రంబును;, గుదమును వగులదీసీినప్వుడు మలమును, శ్నుక్కమును వరుసగ 

సన్నని రంధ్ర, యలళుండి వెడలును. ఈ విషయము వాగ్భటమున నిట్లు చెప్పబడి యె: 

“సర్వశ్చ దొరయక్య క్రి కి యావతక్కి భగవ సీగుదాం స్తేషు సీర్యమాేషు భూరిళి9, వాత 

మూత్ర,శకృచ్చు క్రం స్రైపైస్సూ మ్లైర్వమతి క్ర క మాత్ ల (అ.వ్భా* ఊ. అ, ౨౮. ADD) 

పృకృత మూలమున వాతాది భేదములవే వైదువిధముల నీవ్యాధిని జెప్పి 

యున్నది. కాని వాగ్భటాచార్యుడు మాత్రము ద్వన్ద పజములు మూడును జేరి యెని , 

మిది విధము లగునని యిట్లు చెప్పిరి: దాః వృగ్యుతె స్పరై పరాగన్తుసో౭.ష్ట్రమ 

సంక (ఆ. వా: డ్ ఆ, ౨౮, న్లో న. 

ఇం వాతిక (శతపోనకు భగందరము రతా 

కహాయరూ మ స ఏతికోవితోఒనిల 
౬-౨ 

స్త గపౌనదే శె పీటికాం కరోతి యామ్, 

ఉపేత.ణా త్చాకమువె తి దారుణం 
Q.__ 

రుజా చ భిన్నాఒరుణ ఫేన వాహినీ, 2 

తత్రాగమోా మూ త్ర ప్రరీషరేతసాం 

"శె ర నశ శ్నతపోనకం వదేత్, 
రః 

కహాయరసంబులును మిక్కిలి రూత్షంబులం నగు చదార్థముల చేవించుటచే 

వాతము మిక్కిలి (పృకోపమునొంది గుద ప్రదేశమున శెప్పనరీలిన పిటికను కల్లిం 

చును. దానిని తొలుత 'ప్రారంభముననే చికిళ్స చేయక యు పేక్షించినచో నయ్యది 

మాధవ=2 ర్ 
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పక్వమె మిక్కిలి క్రూరమెన చాధలతోగూడి పగిలి యొజ్ఞని నురుగును స్రవించుళు, * 
అయ్యిది నానాట ననేక (వ, ద్వారములుకల్లి, అఆవ్రణములనుండి మూ త్రంబుకు పరీ 
వంబును శ్చ కృంబును స వించును. ఇయ్యాది వాత పృకోవమున జనించిన శతపోనళకం 
బను భగందరము. (శతపోనక మన జల్లెడ, దానివలె ననేకరంభ్రములు కల్పియుండుటం 
జేసీ యానాతికళగందరము శతపోనక మని చెప్పబడును.) 

-ఈ0 పె త్తిక (కష్ట గీవ) భగందరము ఆ 

వ్ర కోవనై 8 వీ _క్రమతి ప్ర కోవీతం 

కరోతి రకాం వీటికాం గుదా శీ తామ్, 

తదా/(తామాాఒఒశకుపా కాఒహివువూతి వాహినీం 
భగందరం తూప శిరోధరం వబేత్ . 9 eg) 

వీత్తమును ప్రకోపింపజేయు 'కారణములవేత పిత్తము మిక్కిలి 'పృకోపమునొంది, 
గుదస్థానము పె జెప్సినరీతిగ ర క్షవర్ణమైన పిటికను కల్లించును. అయ్యది అతిశీు ముగ 
పక్వమె పగిలి వేడియైన చీము గార్చును. (ఇయ్యది పిత్తమున జనించిన భగందరము, 
ఇది ఒంటెమెడవలె వంగిన యాకారము కల్షియుండుళు; కావున నువ్వ గీవం బని ౧ ॥ WA 

"చెప్పబడును 

-అం కఫజ (వరి సావి భగందరము థితా- 

అ ఇ ఆద 0 కజ్జూయనొ ఘనస్రా,వీ కఠినో మన వేదన 
“ao a తో ఇర ల "వభ సః క పుజః పరిస్రావీ భగన్షరః, 4 

కఫము స్ట కారణములచే మిక్కి_లి (పృకోవమునొంది, చు జెప్పినవిధముగ గుద 

స్థానమున బొబ్బను కల్పించును. ఆయ్యది వగిలి మిక్కిలి దురదకల్లి కఠినమెయుండును. 

దానినుండి మిక్కిలి చిక్క నై. తెల్టగనుండు చీము నిరంతరముగ కారుచుండును. 

(ఇయ్యాది యధికముగ (సాావము కలిగియుండును; కావున వరి స్తావి యను భగందర 

మని చెప్పబడును.) 

శరీ సాన్ని పాతిక (శంబూ కాన_ర్ఫ్ర భగందరము dm 

బవహువర్థరుజా స్తా వా పిటికా గో _స్టనోవమా, 

శమ్వూకావ రవన్నాడీ శమూూకావ రకో మత,, ల్ బె ఫొ_రాొఎ బి నం 
ఆయాకారణములవే మూడుదోషంభులం నొక్కు_వుడి పృకోపించి గుదస్థాన 

మున ద్రాతపండువ లె నుండయైన బొబ్బ లే చును, ఇయ్యాది వలుచెరంగులై న రంగులు 
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కల్రిన చీము మొదలగు ద్రవమును సృవించును,. (దీనిరంధ్రము నీళ్లలో నుండు గుల్లల 

యందలి సుడివలె నావర్తము కల్రియు౦డును. కావున నియ్యది శంబూకావర్త మని 

శప్పబడును) ఈ భగందరము సన్ని పౌతమువ జనించును, 

అధి అగంతుక (ఊనార్లి) భగందరము ర్రిఆా- 

కుతాద్దతిః పాయుగ తే వివర్గతే 

వహి చేమణాత్స్యుః క్రి క్రి మేమా విదార్యతే, 

వ్రకుర్వలే మూర్హమ నేక థా ముఖై 8 

వౌ సదునారి భగందరం వదేత్ , 6 
త 0 

ముల్లు ఇనువమేకులు మున్నగునవి గుదస్థానమున గుచ్చుకొని పుండైనపుడు, 

దానిని చికిత్స చేయక యుపేేవీంచినచో నందు (క్రీములు జనించును. అయ్యావి వాని 

ముఖములచేత గుదసానముశు అనేకరంధ,ములు కలునట్లు తొలచి వ,ణమును కలిం 
థి ల ౧ ౦౧౫ ల గా 

చును. ఇయ్యది యాగంతుకారణములచే జనించుటం జేసి యాగంతుజ మనియుమిక్కిలి 

యసాధ్యమెన మార్లము నవలంబించుట వేత ఊన్నార్జి భగందర మనబడును. 

అర్మోభగందరము వాగ్భటమున నిల్లు చెప్పబడినది: --"కఫపిల్తే తు ఫూర్వోళ్ళం 

దుర్నామా, శి శ్రీకి కువ్యత, అర్భోమూలే తతక్నోశం కణ్టూదాహాదర్డిమాక్ భవేత్ * న 

శీను వక్షప్లేన్నో౭_స్య శకేదయకొ మూలమర్శస$, స్రవత్య జస్సం గతిఫిః అయ ' 

మరో భగన్లరకి (అ. వా. జ. అ. ౨౮. శ్లో, ౧౫% ౧౬) కఫపే త్రములు రెండును 

ప్రకోపించి 'సదస్థానమునచేర యంతకుమునుపు జనించిన యర్శన్సులమూలమున శోథము 

(ఫు కల్లించును. అయ్యాది దురదయు మంటయు నొప్పియు కల్లి కీఘముగ 

పక్వమె పగిలి యర్శన్సుయొక్క_ మూలమునుండి చీము నెత్తురు చెద తెగక సంతతము 

(సృవించును. ఇయ్యది కఫపి _క్రములే జనించిన యర్శోళగందర మని చెప్పబడును* 

ఇ త్తెరంగుననే వాతపి త్త వాతకఫములవే జనించిన భగందరములుశకు వాగ్భుటమున నిట్లు 

శెప్పబడివవి:' వాతపి తాత్పరి కేపీ పరిటీహ్య గుదుగతి3, జాయశే పరికస్తత్ర, 

'హ్రాకారప రిఖేవ చ, బుజార్వాతకఫాదృజా క్యగుదో గత్యాతు దీర్వతే” (ఆ. వా. టాం 

ఆ. ౨౮ శ్లో, ౧౮) చాతప్పిత్తములు శెండు ప్రకోపించి గుదస్థానమునకు చుట్టును 

ప్రాకారమువ లె నుండునట్లు భగందరమును కల్లించును. ఇయ్యది గుద స్థానమునకు పరిఖ 

(అగడ్త) వలె మండలమున చుట్టియుండుటంకేసి పరిక్నేపి యని చెప్పనగుకు. వాత 

కఫములు రెండును ్రకుసితము లై గుదస్థానమున బుజువుగ (వృక్క ములేక నిడుపుగ 
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నుండు భగందరమును కల్లించును. ఇయ్యది వక్రత లేక బుజువుగ నుండుటం శేసీ 
బుజుశబ్లము చే చెప్పంబడును. ఇ తెరంగున చాతేపి త్రములచే వరి పీ యనియు, చాత్ర 

కఫములచే బుజు వనియు, కఫపి_త్రములచే నర్భ(ోభగందర మనియు చెప్పబడు దిషదో 
వజ భగందరములును వాగ్భుటమున జెవ్పంబడినవి. 

అధి గందర సాధ్యా సాధ్యనిర్ణ యము de 

ఘోశరాస్పాధయితుం దుఖాః సర్వ ఏవ భగన్ల రాః, 

లేవ్వసాధ్య స్తీ దోపోల్గః తతజశ్చ విశేషతః, 7 
వాతమూ త్ర పురీషోణి శ్రీమియశ్ళు క్ర మేవ చ 
భగన్ల రాత్స)వ నృస్తు నాశయ న్సీ తమాతురమ్, 8 
భగందరము లన్ని యు స్వఖఫొవము చేతనే మిక్కిలి కష్ట సాధ్యంబులును (క్రూరం 

బులు నగును. వానిలో త్రిదోషములవలన గల్లిన భగందరంబును, ఆగంతు-కారణములవే 

జనించిన యున్లార్లి భగందరంబును మిక్కిలి యసాధ్యములు. మరియు వాత్ - మూత్ర - 
పురీషంబులును (క్రీములును) శుక్రం౦బును భగందరమునుండి (సృవించుచున్న యెడ 
రోగిని తప్పక చంపును. 

వాగ్ళటా చార్యుడు సాధ్యా సాధ్య ముల నిట్లు వరిగణించెను: “షట్ కృచ్చ) 
సాధనాః తేఘాం నిచవయతతజా త్య బేల్, ప్రవాహినీం వలీం ప్రాష్దం 'సేవనీం వా 

'సమ్మాశ్సిశమ్” (అ. వా. ఊ. అ. ఎరా. క్లో. ౨౧) మై జెప్పబడిన యొనిమిదివిధము 
లైన భగందరములలో వకదోషజములుపు, ద్విదోవజములు నెన ఆరు భిగందరములు 
కృచ్ళ )సాధ్యములు. సన్ని పూకముచే జనించినదియు ఆగంతుజంబును అసాధ్యములు 
కావున చికిత్స జేయంజనదు. గుదస్థానమునందలి మూడువళులలో . వ్రవాహిని యను 
వలియందు బుట్టినదియు, గువ్వామునందలి చేపనిన్నాశ్చ్ళయించి పుట్టినదియు కేవలము 
అసాధ్యములు, 

ఇతి శ్రీమాధవకరవిరచితే మాథధవనిదానే 

భగందరనిదానం సమౌా_ప్షమ్, 



౪౭. ఉపదంశ నిదానమ్ 

లీ 

భగందరనిదానమును చెప్పినపిదవ భగందరమునుబో లె దాని స్థానమునకు సమిాప 

మున బుట్టు ఊవదంశ నిదానమును చెప్పుట. 

అధి ఉపదంఛము జనించుటకు కారణములు, వానిసంఖ్యయు ఏతా 

హస్తాధినూ ఆ న్న ఖదంత పా తాదథావనాదత్యుప సివనాద స, 

"యోని వదోహోచ్చభవ్తి నిశి లే స పఇ్పోపదంశా వివిధావచారై:ః, 1 

చేతులచే శిశ్నమును మర్షనాదుల శేసినశు రతిసేయుకాలమున ననురాగాథిక్య 

మువే నొడ లెరుంగక నఖములచేతను దంతముల చేతను గిచ్చినను, సంభోగమును చేసిన 

పిదప నీళ్ల చే కడగకున్న యెడ దానంచెసి మలినము వేరినన్వు సంభోగము నధికముగ 

చేసినను, స్త్రీల యోనిదోషమువలనను పురుషుని లింగమునందు ఊవదంశ మను వ్యాధి 

కల్లును. ఇయ్యది వాళ-పిత్త-కఫ-ర క్ష-సన్ని పాకములచే వేరు వేర జనించుటం జేసీ మైదు 

విధము లగును, 

అధి నాలిక దఊవదంశలవణము ఏతా 

సతోదభేదై స్ప్రురవై స్పకృషైస్సో మై ర్వ్యువ న్యేత్పవనోపదంశమ్, 

సూదుల , గు;,చిినవిధముగ పోటును, వగులదీయునట్లు నొప్పియు కల్లి యద 
we ర ద 

రుచు నల్ల నెనబొబ్బలు వ్యాపించి చాధించుచున్న యెడ వాత పృకోపమున జనించిన 

యువదంశ మని యురుంగునది. 

mY. పి త్తర క్రములచేనైన యువదంశలత్షణములు థతా- 

వీతెరృవాుుకే దయు తె స్సదా హాః పి తేన, రకాత్ పిశితావభాని 8, 2 
6... బి ౮ ౬ ౧. —0 శాం a 

స్ఫోశకై స్పకృ నై రుధిరం స్రవ_న్హం రక్తాత్మకం విత్తసమానలిజ్ఞమ్, 

మిక్కిలి చెమకల్లి మంట పుటించు వచ్చని బొబ్బలు కల్లినయిడ పీ తమున 
హా ద ట్ / ద _0 

జనించిన యుభదంశ మని యొరుంగునది. మాంనమువలిె నుండునట్టియు నల్ల నిరంగు 

గలట్రియు బొబ్బలుకలి రక్తముగారుచు పి త్రమునకు జెప్పిన మంట పోటు మున్నగు 

'చాధలు కల్లినది రక్తమున గలిగిన యుపదంశ మని యొరుంగునది, 
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తిధి కఫజ ఉవపదంశలవణము గి 

అగ క ఉంట o ox c సకండుై నోథయుతైర, హద్చిః శు క్టైర్హనైస్సా 9౨వయుతై కేన, $ 

దురదయు వాపును తెల్ల నివర్ష మును గల్లిన గొప్ప బొబ్బలుకల్లి వానినుండి భీము 

సృవించుచున్న, నయ్యది క కస్థమున గలిగిన యుపదంశ మని యొరుంగునది, 

-ఇరి సాన్ని పాతికోవదంశలత్షణము ర్రితా- 
we ఉట 5 జో నానావిధ స్రావరుజోపపన్న మసాధ్యమావాు స్త్రీ మలోవదంశమ్, 

వలుదెరంగులైన (స్యావంబులును పోటు మున్నగు నానావిధ బాభథలును కల్లినది 

శ్రి దోవ (సన్నిపాత) మున గల్లిన యువదంశము* ఇయ్యాది మిక్కిలి యసాధ్యము, 

మున్నగునవి 

“ఇర అసాన|ోవదంశ లమత్షణము ధ్ర 

జ ర ఆ జూ జో విశీర్ణ మాంసం (క్రీమిఖిః ప్రజగ్ధం ముహ్కాన శెసం పరివర్ణ యచ్చ, 4 

"పెకెప్పిన యుపదంశములయందు గువ్వామునందలి మాంసము ఖండములుగ 

నూడుచున్నను, లింగమును పురుగులు వేరి వృషణములు మ్యాత్సము మిగులునట్లు బొత్తుగ 

తినిపోయినను నయ్యది యసాధ్యము ; కావున చికిత్స కేయదగదు. 

అరి ఉవదంశము నుపేషీంచుటచే గల్లు విశేషములు రియా 

సబ్ఞాతమాత్రే న కరోతి మూఢ ; క్రియాంనరో ూవిషయేప్రస క చక్ర 

కాలేన కోబ్లోకిమిదాహపానై పోర్షశ్నో ము మ్రియతే న పతే 5 
వె జెప్పిన యుపదంశ రోగము పుట్టినతోడశే దానికి దగిన చికిత్స చేయక యుెపీ 

&ంచి విషయాన నక్షుడె మరల స్తీ ప్రసక్తి నకం దగిలియిున్న -వో కొంతకాలమునకు (క్రీము 

లును వాపును మంటయుకటి పుండే శిశ్నమునందెల్ల మాంసము శిథిలముగును. అంతియే 

గాక దానివలన మనుజుండు మరణము నొందును. 

mo లిజ్లార్శో లశ్కామం రృ 

అజ్కు- శె రివ సజ్జా నో. రువర్యుపరి సంస్థిలై కి 

క్రమేణ జాయతే వర్షిపామ మ్రచూడకేభోపమా. 6 
కోళస్యాభ్యంత డై సన్ సరోనస్థిగ తావి వొ, 

* (సవేదనా విచ్చిలా చ దుశ్చికిత్సా్యా త్రిదోపజ్లా) 
లీజబ్దవ_ర్టిరితీ ఖాతా అంగార్న ప్రతి చావ రే, 

* ఈకళోక పాదములు శెండును మధుకోశ వ్యాఖ్యాకారుడు వివరింవనందున 
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శిశ్నము.పై చర్మమునకు లోభాగమునం చై నను, చర్మసంధియం దైనను, లేక 

గువ్యాముననుండు సంధులన్ని టీియందై నను కోడిపుంజు చే త్తిపెనుండు జుట్టువ లె చెల్లి 

ఇన మాంసాంకోరములు వరుసగ నొకటివెబడి వేరొకటివంతున గుమిగూడి కలిగి 

నానాట వృద్ధినొంది వత్తివలె నుండును. (ఇయ్యది మిక్కిలి తీవృమెన చేదనకల్లి 

జిగురువలె బందనతో ూడియుండును.) దీనిని లింగవర్త్హి యనియు, లిం గార్భ సృనియు 

'జెస్పెదరు, ఇది తి దోషములు నొక్క_టిగ ప్రకోపించుట వే గల్లంను, కావున నిది 

చికి త్సాసాభ్యము కానేరదు. 

స్ను శృుతమునః-“ స్త్రీణాం పుంసాం చ జాయ చే ఉవదంశా స్ఫుచారుణాకి” 

అని చెప్పిేయున్నది ; కావున ఊవదంశము 

యిరఠుంగునది. % 

స్త్ర లకును పురుములకును సంభవించు నని 

ఇతి శ్రీమాధవకరవిరచి లే మాధవనిదానే 

ఉపదంశనిదానం సమా_వ్వమ్, 



౪9౮.[ళూకదోపషనిదానమ్ 

శరాకదోవ. మనునది యువదంశమునుబో లె గువ్యాస్థలమున జనించును ; కావున 

నుపదంశమును జేప్పినపిదవ కూకదోవనిదానమును జెవ్వట.---- 

అక శృమాశ్ళేఫసో వృద్ధిం 'యోఒభివాఖ్బతి మూఢథఘ్రి 

వార్థాథయ _స్తస్య జాయ శే దశ చాఒప్టై చ ధోరాకజాః, 1 

మందమతియగు మనుజుడు లింగమును వృద్ధినొందింపగోరి లింగమునకు శోకొన్ని 

యాషధముల బూయుటనే గల్పు వ్యాధులు శరాకదోవ మని వౌవ్పబడును. ఇయ్యవి పదు 

ఛెనిమిదివిధము లగును. అవియన్నియు నీ క్రింద వివరించబడును. 

జలమునందు కప్పవలె నుండు నూగుతో గూడిన విషజంతువు శూకము. దానిని 

చేర్చి వేయబడిన యాషధమును లింగవృద్ధికొరకు ఫూసి యువచరించెదరు. అయ్యది 

విషసంబంధ మగుటం జేసీ వ్యాధులను గువ్యామున గలిగించును. ఇది ళూకమువలన గల్లిన 

వ్యాధి కావున శూకదోవ. మనబడును. ఇయ్యాది వదునెనిమిది విధములు. (ఇవియే 

ఫౌక్కుసవాయి మున్నగు పేర్గ వే లోకమున వాడబడును.) 

3 l. సర్గ వీకా లతణము ర్రితా- 

గౌరసర్న పసంస్థానా కహూకదుర్భుగ్న మాతుకా, 
0౫ 

వీటికాే షవాశాభ్యాం వేయా సరవీకా తు సా, లై 
ల. ర 6౫ 

పై జెప్పినదిధముగ లింగమును వృద్ధినొందింన దలచి శరాకనంబంధ మెన యావధ 

మును శా స్త్ర విరుద్ధముగ నువయోగించుట వే కఫ వాతములు ప్రకోపించి, 'తెల్లావాలవంటి 

యా కారముకల్లిన సన్ననిబొబ్బలు గువ్యామునకు లోవల మణికిభుట్టు కల్లును, ఇయ్యది 

అవాలనుబోలి యుండుటం జేసీ సర్ష పిక యని చెప్పబడును. 

ఇచ్చట “శూకదుర్భుగ్నహేతుకాో అనుదానికి అక్ర్రృమ్మమైన విధముగా 

బ యోగింపబడిన శూకలేవమువలన గల్లిన దని తాత్పర్యము. అనగా శాస్త్రో కృవిధి!ి 
(WU ౧ ఆ] 

విరుద్ధమైన క్ర క్రమముగా బృయోగించుట యని భావము, మజియు “శాకదుర్భగ 

* చాత్సా ్యయనమున శిశ్న వృద్ధికి శాక ప్రథానమగు లేవములు చెప్పబడెను. 

అట్టివా సిని న స్మక్కమముగా సిద్ధము చేయక ఫూసీనచో నీ వ్యాధులు వచ్చును అని తెలియ 

వలెను. 
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హాతుకా” అని పౌఠాంతర మున్నది, అవ్వడు కూకదోవముచేతను దుష్ట్రమెన భగము 
గల స్త్రీలతో భోగించుట చేతను ఈవ్యాధి కల్లు నని యర్థము చెప్పనసను. 

అ 3-౨, అర్ట్రీలికా గృ థికంబులను కూకదోష ముల లశీణము ధా 

కఠినా విషమైర్భుగ్నా ర్వాయునాఒ స్టీలికా భవేక్, 
కూశై ర్యత్చూరితం శశ్వద్ద)థితం నామ తత్కఫాత్, క్ర 
అపృశ _స్తము లగు శూకముల గూడిన యాషధమును లేపనము చేయుటవలన 

వాతీము (పృకోపింప గువ్యామునందు కఠినము'లై న ఇనుపగుండ్లవంటి బొబ్బలు కల్పిం 

చును. ఇవి మిక్కిలి కఠినము లై గుండ్డవలె నుండుటం జేసి అక్టీలిక యని చెప్పబడును. 
శూకలేవములు మాటిమాటికిని బూయుచుండుటచే కఫము (ప్రకోపించి. ముడివంటి 
బొబ్బలను గువ్యామున గల్లించినయెడ (గృథిత మని చెప్పబడును, 

అరి స. కుంభికాలక్షణము ధ్రిశా.. 

రి 5 కుమ్బి కా ర_కృపిత్తొ ఫ్రై జామ వాస్థినిధాఒళుభ్యా, 

రక్తపతృములు ప్రకోపించి చేశేడుపండులోని గింజవలె నుండు కురుపు గువ్యూ 

మున గవ్రినయెడ కుంఫిక యనబడును. ఇయ్యాది మిక్కిలి కష్టమును గలిగించును. 

ఇతర ర్, అలజీలత ణము రా 

తుల్యజా_స్ట్వ్వలజీం విద్యాత్. యథా టప్రోక్తాం విచక్షణః, 4 

అలజి యను శూకదోషము అలజీ యశు (వృణిములకు సమానలతణము కల్లి 
యుండును. 

ఇచ్చట “రక్తాసితాస్ఫోటచితా చారుణావ్యలజీ భవేత్” అని చెప్పబడిన అలజీ 
అఊ్ణాము చెరుంగునది. కొంచెము ర కవర్ల ంబును కొంచెము తెల్ల నివర్ణ ౦బును కలిగిన 

పొక్కు_లు కలీినది ఆలడి యని యరము. 
౧ p 
“0 6-7. మృదిత - సమ్లూఢ పీటికాలత్ణములు వ్రతా 

మృదితం వీడితం యచ్చ సంరబ్ధం వాతకోవత్క, 

పాణిభ్యాం భృశసమ్లాణే సమూఢవిటికా భవేత్ , ర్ 

శూకలేవము జేసీనపీదప లింగమును మర్దనము జేసీనచో వాతము ప్రకోవించి 
వాపును కల్లించును. ఇయది ముదిత మనబడును. శెండుచేతులతో నలిపినయెడ ద్ ఫీ ల 
వాతము ప్రకోవించుటచే మొన యేర్పడని బొబ్బ లేచును. ఇయ్యది సమ్థాఢ పిటిక 
యని చెప్పబడును. 
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అర ర. అధిమం%లతశ్ణము శతా 

దీర్హా బహ్వ్యూశ్చ వీటి కా చర్య మధ్యత స్తు య్య, 

ఫోం ధిమర కఫాసృగ్నా సం వేదనా రోముహార్ష కృత్, గ్ర 
శరాక లేవనమువలన కఫర_క్షములు శెండుకు ప్రకోపము నొంది మిగుల నిడుదశై 

నడుమ వగిలియుండు బొబ్బలు అనేకములు లేచును. అయ్యిది మిక్కి_లి తీ వ్రయెన 
బాధను రోమపర్ష మును కల్లించును, ఈవ్యాధి అధిమంఫ మను ఈాకదోవము.. 

అధి 9. పుష్క్లరి కాలవ ణము ధా 

పిటికా వీటికావ్యాప్తా వీ త్రశోణితసమృవా, 
పద్మ కర్టికసంస్థానా జ్ఞేయా పుష్మురికా సత్వ, గ్ 

శరూక'లేపము జేసినపిదవ ప్రకోపించిన ర కపి త్తములవేత సన్నని బొబ్బలు అనేక 
ములు వ్యాపించిన ెద్దకురు పౌకటి గువ్యామున బొడమును. ఇయ్యది తామరపువ్వు 
లోని కర్థికబోలి యు.౨డుటం జేసి పుష్కురిక యనబడును. 

6 10. స్పర్శహోనిలక్ష ణము రిఆా- 

స్పర్శహానిం తు జనయేచొణితం సరాకదూషి తమ్, 
శూకలేపనమువలన ర క్షముచెడి గువ్యామున స్పర్శము డెలియకోండును. దీనిని 

స్పర్శవహాని యని చెప్పెదరు. 

ఈం ll. & తమాలక్షణము ర్రిత్రా- 

ముద్దమాపోపమా రకా ర కవితో దృవా తు యా, ర 

వ్యాధి రేపో త్ర తమా నామ శూ కాజీర్ల నిమి త్తత్క, 

శూకలేపనమును నియమములేక వలుమరు "చేయుటవలన ఇ "పెినలను జొద్దులను 

బోలిన యాకారంబును పరిమాణంబును కల్లి రక్షవర్థం బైన కురుపు గువ్యామున కల్లును, 
ఇది కఫ పీ శ్రములచే కల్లును, ఇది ఊఉ శ్రమ యెశు శూకదోవము. 

“అం 12. శతపోనకలతుణము ధ్రితా 

శిద్రైరణుముఖై ర్లీ జం చితం యస్య సమ_న్దతః, 9 
వాతనోణితజో వ్యాధిః స స డైయశళ్ళతపోనకః, 

శరాకలేవమును విరుద్ధముగ జేసినయెడ గువ్యూమునం బెల్ల సన్నని రంధ్రములచే 
వ్యాపించియుండును. ఇయ్యది వాతర క్షముచే గల్లును. జరల్టెడవ లె ననేకరం ధ్ర ములం కలీ 

యుండుటంటేసీ శతపోనక మనందగును, ఈవ్యాధిచేత గువ్యుము ఛిన్షభిన్నమగ 
నుండును. ' 
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౦ 18. రరక్చాకలక్ష ణము ఆతా 

9 0 అద్య వాతవి_తృకృతో. శ్రేయః తృక్సాకో జ్వరదాహకృత్ , 10 
వాతపిత్తీములు ప్రకుపితముల్తై గువ్యాముమై చర్మమును పుండుగ చేయును. 

దానం జేసీ మంటయు జ్వరంబును కల్లును. ఇది త్వక్పాక మని చెప్పబడును. 

అం 4. రకార్చుదలత్ష ఆము $ఆా- 

కృ వ్చైస్పో కై స్పరకాఖిః పిటి కాఖిర్ని వీడితమ్, 
౧___ 

యస్య వాసు రుజనోగాజ్లేయం తచోోణి తార్భుదమ్, 1 

నల్ల నిపొక్కు_లతోగూడి ర క్షప్రూరిత మెన పిటికబొబ్బలు గువ్యామున గల్లి వణ 

స్థలమున మిక్కిలి తీవమెన బాధ కల్పినచో నయ్యది రక్తారుద మను శూకదోషము, 

డ్రి 15, మాంసార్చుదలత్షణము 9తా- 

మాంనదో వే.ణణ జానీయాదర్భుదం మాంససమ్భువమ్, 

శరాకలేవమునం జేసీ మాంసము దుష్ట్రమె గువ్యామున మున్ను జెప్పిన యర్చుద 
మునువో లె వ్మేణము జనించును. ఇయ్యది మాంసార్చుద మని వెప్పనగును 

60 16. మాంసపాకలక్షణము రతా 

తీర చే యస్య మాంసాని యస్య సర్వాశ్చ వేదనాః 12 

విద్యా త్తం మాంసపాకం తు సరర్షదోపకృతం ఫిషక్, 

గువ్యామున శూకలేవనమువేత మాంసము బొత్తుగ చెడి కుళ్లి నానాట నూడిపడి 

పోవుచు, వాతపి త్తకఫములచే గల్లు నొప్పి పోటు జిల మున్నగు నానావిధ బాధలు 

కల్రినయెడ నయ్యది మాంసపౌక మనబడును. దీనిని తి దోవ,పృకోవమున గల్లినదిగా 
౧ శో (WU ది 

వెద్యు డెరుంగునది. 

అథి 17. విదృధిలకణము థ$ఆా- 

ం చే విద్రధిం సన్ని పాలేన యథో క్రమితి నిర్లి వత్ , 18 

శరాక లేపనము చేత గువ్యామునందు మున్ను వచించిన సన్ని పాతవిద్ర,ధింబో లె 

లక్షణములు గల్లి వృణము జనించును. ఇయ్యది విద్రథి యను శూక్రదోషము. ఇది 

త్రిదోమసన్ని పాఠముచే గల్లును, 
ఇయ్యది “నానావర్ణ రుజా సావో ఫఘుంటాలో విష మో మజాోక్ష్ , విషమం 

పచ్య తే చాపీ విద ధిస్సాన్ని పాతిక అని సన్ని పాళేనిద ధిక జెప్పిన నానావర్ష్యంబు 

లును (తి, దోషములగల్లు బాధలన్ని యు, చీము రక్తము మున్నగు (సా,వంబులును గల్లీ 
(WU ౧ ఆవి ౧ \ 

విషమం'బె గంటవశె సెకుబికి విషమముగ పాకము నొందు నని యెరుంగునది. 
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ర 10+ లిలకాలకలక్ష ణము రియా 

కృల్లాని చి క్రాణ్యథ వా నూకాని సవిపాణి వా, 

పాతితాని పచన్త్యాళు మేఢ్తం నిరవ శేవతః, 14 

కాలాని భూత్వా మాంసాని శీర్భ_న్లే యస్య దేహినః, 

సన్ని పాతసముస్థైం స్తు ఆాన్నిద్యా త్పీలకాల కాన్ , 15 

నల్ల నిరం-౫ నను లేక నానావర్ష్యంబులు కలిసియైన చిత్తవర్షంబెన గల్లి, విష 

ముతోగూడిన శూకములను గువ్యూమున బూసీనచో గువ్యామునెల్ల పచ్చిఫుండుగ 
జేయును. మాంసము నువ్వులవలె నల్ల నెన కణములుగ నానాట నూడిపోవుకు. కొంత 

కాలమునకు గువ్యూము బొత్తుగ లేకయే నానాట నూడిపోవును. (అయ్యావి నువ్వులవలె 

నల్ల నై యూడివడుటంచేసి ఈవ్యాధి తిలకాలకము లని చెప్పబడును. ఈరోగము సన్ని 

'పాతమున గల్పును, 

అరి అసాధ్యశూకదోషములు da 

తత్ర మాంసార్భ్బుదం యచ్చ వమాంసపాకళ్ళ్చ యస్స్స లేకి, 
5 _ $9 (ఎ విద్రధిశ్చ న సీధ్య ని యేచ స్యు స్పిలకాల కాః, 16 

పె కెప్పబడిన శూకదోవములలో మాంసార్చుదంబును మాంసపాకంబును, విద 
Uy 

ధియుు, లెలకాలకంబును మిక్కిలి కా రంబు లగుటం చేసి యసాధ్యములు. (ఇ త్రెరంగున 

ఫరాకదోసములు వదునెనిమిదియు వివరింవబడినవి.) 
Ww 

వతి శ్రీమాధవకరవిరచిలే మూధవనిదా'నే 

నూూకదోపషనిదానం సమా వ్వమ్, 



అ [/] . కుష్టని దానమ్ 

క 

శూూకదోషనిదానమును బెప్పినపిదప వానితో సమానముగ పదునెనిమిది భేద 

ములు కల కుష్టనిదానమును చెప్పుట. === 

రి కుష్ట కారణములు, సంపా ప్లీయు రత 

విరొధీన్యన్న పానాని దృవన్నీ గ్గగు రూణి చ, 

భజతామాగ తాం చ్చర్దిం వేగాం శ్వాన్యాన్స)తిఘ్న తామ్, l 

వా్థయామమతిసన్హాపం అతిభుక్వా నిసేవిణామ్, 
జ్య వే ఘర్మశ,మభయార్తానాం ద్రుతం 4 తామ్బు నేవినామ్, ల 

అజీర్షాధ్యశినాం చెవ సఖ్బక రాపచారి శామ్, 

నవాన్న దధిమత్సా్యాతిలవణాన్లునిపేవి ణామ్, 8 

మాపమూలకవిష్టాన్న తిలమీరగు డాశినామ్, 

వ్యవాయం చాప్యజీ శ్ర. న్నె ని ద్రాం చ భజతాం దివా, 4 

విపా౯ా గురూ౯ ధరయతాం పాపం కర చ కుర్భ తామ్, 
() 04 శీ 

వాతాదయ,స్త యూ దుషూః తగ కం మాంసమమ్బు చ, ర్ 
న్ నే లాలి 

దూషయంతి స కుహైనాం స పకో ద వ్యసం గహ్క, 
© ఆరి WU టో 

అతః కుహాని జాయంతే సవ చె కాడశెవ చ, 6 
© —0 రా ర్త 

“న మత్స్యాక పయసా౭భ్యవవాశేత్ ” (చ, సూ. అ, ౧౬) అని యుప . 

క్కమించి ఇప్పబడినరీతిగ నొకటి నొకటి నంసర్లముచే విరుద్ధములై న శీరమత్సా్యాదుల 

నైనను, ద్రవంబులుకు స్నీగ్గంబులును చిరకాలమునకు జీర్ణించుశవియు నగు నన్న పానా 

దులశైనను విశేషముగ సేవించుట, వమనమగుట కున్నుఖమైనపుడు దానివేగమును 

నిరోధించుట, వాతము మూత్రము పురీషము మున్నగువాని వేగమును నిరోధించుట, 

ఎండ చేతను శ్రమము చేత ను భయము చేతను పీడితులై నపుడు వెంటనే చల్ల నినీళ్ల యందు 

స్నానముసేయుట్క మిక్కుటముగ భుజించిన తోడనే చేహాపరి శ్రమము వేయుట, లేక 

సంతౌావకరములైన వకుల జేయుట, అజీర్ణ (వక్వము కాన్సి పదార్థముల భుజించుట, 

లేక భులించినతోడ'నే మరల భుజించుట, వమన వి లేచననిరూహానువాసనవ స్టినస్య ములను 
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పంచకర ములను శాస్త్రో క్రపద్ధతి ననుసరింపక వ్యతి శేకముగ నాచరించుట, కాక 

బియ్యపు టన్నమునౌనమ పెరుగునైనను మత్స్యములవైనను సేవించుట, ఉవ్వును పులు 

పును అధికముగ సేవించుట, ఊద్దులు, ముల్టంగిపిండితో చేయబడిన పదార్థములు, 

నువ్వులు, పాలు బెల్లము వీనిని మిక్కు_టముగ సేవించుట, భుజించిన యాపహారము 

జీర్ణముకాని సమయమున స్తీ సంభోగము చేయుట, పవటియందు శాస్త విరుద్ధముగ 
నిదురించుట, బ్రావాణులనెనను గురువులచై నను ధిక రిం చుట, పొవక్ళత్వ ములను 

జేయుట, ఈ కారణముల చేత వాతపిత్తీకఫములు ప్రకుపితములై శరీరమునందలి చర్మ 
మును; రక్తమును) మాంసమును రసమును చెరిచి కష్ట్రవ్యాధిని కల్పించును. వాతపి త్తకఫ 

ములు మూడు దోవములును, చర్మము రకము మాంసము రసము అను సీ దూూపష్యుముల 

చెరిచి, వీడు మహాకుస్థములను, వదునొకండు థద్రకుష్థములను గల్లించును. (మొత్త 

మున వదు నెనిమిది కుష్టములకును మై జెప్పిన నోమహామ్యము లేడును ముఖ్యకారణము 
లని భావము.) 

ఇచ్చట నీనిర్హ యము చెరుంగునది:నిసర్పనిదానమును జెవ్వనపుడు “ర క్షం 
లసీకా త్వజ్యాంసం దూమ్యం దోమా సన స్త యో మలా, విసర్పాణాం నముక్పత్తై విశ్రేయా 

సృ _ప్పథాతవ$” (చరక చి. అ అం) అను వాక్యము చేత రక్తము, లసీక (చర్మ తమైన 
నీరు, చర్మము, మాంసము అకు నీనాల్లు దూష్యంబులును), వాతము; పిత్తము, కఫము 

ననుదోషంబులు మూడుకు జేరి యేడుశు విసర్పములకు కారణము లని తెలియుచున్నది. 

కుష్టములకుగూడ నీయేడు దోవషదూప్యములుకు నారణములు కావున కుష్ట్రవిసర్పముల 

శెంటికిని వరస్పర "భేదమేమి! యక నాళంక కలుగవచ్చును; గాని చిరకాలమునకు 
నానాట బలపరచి కుష్ట్రమును కల్రించును. కుష్టము పుట్టిన స్థలమున నే యుండి వ్యాపం 

చును. రక్తము పీ త్తంబును బలిష్ట్రములుగాక తక్కిన దోషములవలెనే యుందును. విస 
ర్పము తృటి కాలముననే తఈటాలునకల్లి శరీరమునం దొక చోటవైన నిల్క_డలేక తలచిన 
స్థలమునకు తణకాలముననే మారి వరువిడుచుడుకు. విసర్పమువన దోవదూమ్యము 

లన్ని టికన్న ర ర్తపీ త్తములు రిండు పృబలములై యుండును.మరియు కుస్టములకు జనా 

తరమున చేసిన చె సాపకర, యు, గురుతిరస్కా_రంబుశు, వరద దృవ్యావవారణంబును మున్నగు 
నవి విప్రకృష్ణ కారణమై యుండును. _విసర్పమునకో ఇట్టి వి ప్రకృష్ణ్ర కారణములు 

కన్పడవు కావున నిట్టి భేదములు పరస్పర విలతణములంగ కుస్ట్రవిసర్పములు శెంటికిని 

"గానంబడు చున్నవి. కాన దోవదూప్యుసామ్యమును మా తృముబట్టి వా శెంటికిని అ గేద 

మశుట (టేమమ్మాత్రము. 

మరియు వాగ్భటాచార్యులు సష్ట్రకారణముల మరికొన్నింటి ని ట్లుపదేళిం 
చిరి:----” సాధునిం దావధాన్యస్వహరణా దై ్యశ్చ సేవితం పావ వీ! కర రభిస్సద్యః 
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వి 99 
పొ కనె$ చ్రేరితా మలాకి..... .కుష్ట్రముశ న్నితమ్ (అ. వా. ని. అః ౧౪. కో 

పెద్దలను సాధువులను నిందించుట, అట్టివారిని వధిం చుట, పర్మద,వ్యమును కపట కృత్య 

ములచే నవహరించుట మున్నగు పౌపకర ములకు ఫూర్వజన్మములయం దై నను ఈజన ము 

నంద. నను చేసీ యున్నను కుష్టముల గల్లించును. 

మరియు ఒరులతో కర్ణకఠినముగ సంభాషించినను, వ్యర్థమగ సుభాషించినను, 
గురుభార్యతో సంగమము చేసి సీనను ఆవులతో సంభోగం చినను తప్పక కుష్టరోగము 

సంపా ప్రమగును. కఈవిషయము తంత్రాంతరమున నిట్లు చెప్పబడినది: పరుషం భావ 

శేఒక్యర్థం స త్వద్దోషయుతోో భవేత్” “సరుతల్పగదోమాచ్చు గవి మెభునదోవతకి, 
దుశ్చరా స్యాదసౌ కుర్యాత్ =” 

కువ్ణమున కన్వర్థసంజ్ఞ ను వాగ్ళటాచార్యు లిట్టు చెప్పిరి “కాలేనో “పేత్నీకం 

యస్మాత్ సర్వం కుహ్లైతి తద్వ పు; ప్రృపద్యధాతూక వ్యాప్యాన్త నః సర్వాః సంశ్లేద్య 

హల్, స శ్వ్వదన్ల కేదసనంశోథాలత్ కృమోక సూయ నుదారుణాక్ , రోమశ్వక్ 

శ్ స్నాయు ధమనీత తరుణాస్థ్రిని మె కమాల్, భక్షయే చ్చి కక్క మస్తాచ్చ కస్ట బావ్యూ 

ముూవాహృశమ్” (అ. వా. ని. అ ౧౮ శ్లో. ౫) ఈవ్యాధిని సకాలమున (ప్రారంభ 

దశయంచే) తగిన చికిత్స చేయక యుే పక్షించినయెడ రసరక్తాదిధాతువులకు (కృమముగ 

నానాట ప్రవేశించి వానిలోవలి సూరమ్మెంశ ముల నెల్ల వ్యాపించి వొత్తు చరిచి, 

చమటయు చీము మొదలగు ద్రవంబుశుకలిగి కుట్టునట్ల్టువేసి మిక్కిలి క్రూరములగు 

సూత్ముములై న క్రిములను కల్రించును. అట్రి పురుగులు నానాట శరీరమునందలి రోమ 

ములను, చర్మమును; స్నాయువ్చును, -ధమశులశు, తరుణాస్థులను తిని నానాట శరీరము 

నందలి మాంసాదుల నూడదీయును. కావున నీన్యాధి కుష్టు మనబడుకు. ఈవ్యాధి 

పె జెప్పిన విధముగ ధాతువులన్నిటిని వ్యాపించి బొత్తుగ చెరచును, శ్విత్కము శేపలము 

చర్మమును మాత్రము న్యాశ్ళయించి జనించును, కావున కుష్టమునకన్న శ్విత్కము 

ర్ 9 చావ్యాము (బైటనుండు చర్చ మున బుట్టినది) (“కువ-నిమ్క_ కే” అకు ధాతువువలన 

కుష్టశబ్దము నిషవృన్నమెనది. రనసాదిధాతువుల నానాట శిథిలముగ జేసీ యూడునట్లు 

చేయు క్ఫూరవ్యాధిని కుస్ట్రశబ్బమున కన్వర్థ సంజ్ఞ యని ముఖ్యాభి ప్రాయము.) 

ఆం కుష్ట భేదములు వఆా- 

అ హం అ య 0 
కుష్టూని స స్తథా వో యక్ వృథగ్ద [వ్వైసునూగ లః, 

సం్వేష్వువి త్రి తి దోచే షష వ్యపదేశో2 ధికత్వతః. 
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చే జెప్పిన కుష్టము వాత-పి త్ర-కఫములచే వేరువేరుగను, సంసర్హము'చేకను, 
మూడిటి సన్ని పాఠము చేతను గల్లంను కావున నేడు తెరంగుతై యుండును, కుష్టము 
లన్ని యు త్రిదోవ ప్రకోపము చేత చే గల్లును. అయినను మూడుదోషములలో "ేదోషమన్సు 
మిక్కిలి ప్రబలకరము నుండునో, అయ్యది యాదోషమున జనించిన దని వ్యవహరించ 
బడును* కావున వాతాది భేదములు దోవబలాధిక్యము ననుసరించి యుండుశు, 

తిరి కుస్దఫూ రష రూపము అతూు- 

అతిశ్లక్ల ఖరస్పర్శః స్వేదా న్వేదవివర్ష తాః, 
దాహః కజ్జూ స్థ (చి స్వాహ తోదః క ఠోన్నతిర్భ మః, 8 Gag ఎఅాఐ 

వృణానామధికం శూలం నూ త్ప త్తిక్చిరస్థితిః, 
రూ ణానామువి రూతత్వం నిమి లే ల్పేఒవీ కోవనమ్, 9 
రోమవార్షో=సృజః కార్భ్యం కుష్టలకుణమ గ జమ్, 

= 9 9 కల్లును. చిత్తము స్థీరముగాక (థృనముసీయుండును, వృణము లతిశీఘ) ముగ బుట్టి యపార 
మైన బాధకల్లి చిరకాలముదనుక మానకుండును. ఒకవేళ (వృణములు మానినను మచ్చలు 
మిక్కి_లి రూత్షము.లై గరగరలాడు చుండు శు. స్వల్ప కారణము వేవై నను కురుపులు మరల 
(ప్కకోవము నొందును. అచ్చోట వె డ్రుశలు నిట బొడిచి యుండును. రక్తమః 
నల్లనా యుండును. ఇవి యన్నియు కుస్టము జనించుటకు ముందుకల్లు ఫూర్వరూ వములు, 

రి క పాలకుష్టము de 

కృష్లా౭రుణకపాలాభం యద్రూకుం పరుషం తను, 10 
కపాలం తోదబపహుళం తత్కుువుం విషవుం స కేమ్, థి దా 

నల్లనిరంగు కల్లియెనళు, లేక ఆరుణవర్గ్శముగనై నను, కుండపెంకువలె మిగల 
రూకంబుశు వరునంబునై కఠినముగనుడి, అధిక మెన పోటుకల్లి, దక ప్రక్క యొత్తును, 
ఒక ప్రక్క పల్లమునై యున్నయెొడ క పొలకుస్థ మనబనుకు. (ఇయ్యాది చాక బాహుళ్ళ 
మున గల్లును ) 
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=ఇక్రుర్రి చెదుంబరకుష్టము రికా 

పగ్గావారాగకల్లూభిః పరీతం రోమపిజ్ఞరమ్, 11 
ఉదుమ్బరఫలాభొనం రు ష్టమొదుమృరం వబేత్ , 

మిక్కిలి త్మీవృములై న నొప్పియు మంటయు దురదయు కల్లి, ర కృవర్షమై పీ 

ర_క్షవర్ణ ములం గల వెం డు శలతో గూడి మేడివండ్లవంటి యాశారంబును రంగును (5: 

వ్రృణాములు జనించినచో నాదుంబరకుస్థ. మని యొరుంగునది. (ఇది పిత్తోత్కర్ష మున 

జనించునుఎ) 

వాగ్భుటమున “బహులం బహులశ్లేదం రక్తం దావారుజాధికం, ఆకూల్ణ నావద 

రణ క్రి మిం విద్యాదుదుమృరకు” (అ. వా: ని. అ. ౧౪. క్లో ౧౬) అని చెప్పి 

యున్నది. (వృణము పండిన మేడిపండువంటి యాకారము కల్లి ఘునమె అతికీఘ్రముగ 

జనించి, త్వరితముగనే పగిలి, (క్రీములు కల్టునది యు, అధికముగ చీము మొదలగువానిని 

(స్కవించునదియు నుదుంబరకుస్థ మని భావము. 

అం మండలకుస్థము ఫా 

శ్వెతం ర_క్టం స్థిరం స్తానం న్నిద్ధముత్సన్న మజ్ఞలమ్. 12 

కృచ్చిమునోకన్యసంయు_క్ట కం కష్టం మల్తలముచ్యతే, 

శ్వేతవర్ణంబెనను రక్తవర్షంబె నను కల్లి, కఠినంబును ఘనంబుకు స్నిస్థంబును 

ఉన్న కంబునై, మండలా కారముగ గుండె జనించి, యొకటితో నొకటి వరునగ చేరి 

యున్న యెడ, మండలకుష్ట మనబడును. ఇది మిక్కిలి కృచ 9) సాధ్యము. (కఫోత్కర్ష 

మున జనించునుఎ 

వాగ్భటమున “బహుకణ్ణూ గృుశి క్రిమి” (ఆ. వా. ని. అ. ౧ న్లో. ౧౭) 

అని యుండుటచే ఈకుస్థ్రమున “మితిమోరిన దురదయు (స్మావంబుకు కల్లి కిము లధిక 

ముగ జనించు నని యరుంగునది. 

“ఇగ బుశ్యచివ్వూకుష్థము 0౩ 

కర్కశం ర _కృవర్య_న్హ నం అ _న్హశ్నారావం సవేదనమె, 13 

యదృశజిహ్వూసంజ్థానం బుశ్యజిహ్వం తదుచ్య లే, 

మిక్కిలి గరగర మని కర్కశ మె చుట్టు అంచు ఎజ్జిగను, నడుము శాస్వమపర్ష 

ముగనుండి తీ వృమైన బాధకలిగి ఎలుగుబంటీ నాలుకవలె సాశారము కల్లియుండునది 

బుశ్యబివ్వాకుష్థము. (బుక్షజివ్యా” అని పౌఠాంశరము.) (ఇది వాతపీతోల్బణమున 

' జనించును,) 

మాధవ---26 
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అరి పుండరీక కుష్థ ధయా-- 

స శతం ర_క్రపర్య_న్హం పుండరికదలొవమ్, 14 

సోత్సేధం చ సరాగం చ పుండరీకం తదుచ్య లే, 

తామరాకువలె గుండ నె నడువు తెల గను చుటును అంచు ర కవరముగ మలా య మ — 5 

నుండ్కి యున్న త మె శయిబ్లగ నుండునది పుండరీకకుష్టమం, (ఇది కఫపీ త్రము లధికముగ 

నుండు సన్ని పాతశమున గలును. 
ల 

_ -అ9 సీధ్యకుష్టము 93ా- 
అల సర్, అ జస శతం న్నాస్తం తను చ య దృజో ఘ్ఫృష్థం విముఖ్బుతి, 15 

పాయనో-రసీ తత్పిద మలాబుకుసుమోనమమ్, 
ల ™ జీ 

కొంచెము ర_క్షవర్థ ము కలిసిన తెలుపురంగు కట్టిన చిన్న చిన్న పొడలు శరీరముపై 

కల్లి, వానిని చేత రుద్దినపుడు పిండివలె నుండు పొడి రాలుచున్న యెడ సిధకుష్ణ మన 
బడును. ఇది శరీరముతో సమానముగ సారఫువ్వువలె బిళ్లలుగ వ్యాపించును. ఇది తరు 
చుగ రొమ్మున బుట్టుకు. దీనినే సీబ్బె మని లోకమున జెప్పెదరు. (ఇదికూడ కఫపి శ్ర 
ముల యాధిక్యమున గలును 

ఇతి కాక రాకుష్టము రిక 

యత్మాా-కణ_న్దికావర్లం సపాకం తీవ వేదనమ్, 16 

త్రిదోవలిజ్ఞం తత్కు_ష్టం కాకణాం నైవ సిద్ధ్యతి, 

గురిగింజవ'లె నడుమ నల్ల ౫ె చుట్టు ర క్షవర్గముకల్లి పుండై తీవ మెన బాధకల్లి 
యుండునది కాకణకున్ధము. ఈకున్భము వాళపిత్తకఫములం మూడును సమకాలమున 
సమములుగ వ్రకోవమునొందుటచే కల్లును; కావున నియ్యది మిక్కిలి యసాధ్యము. 

కుస్టము సామాన్యముగ | ల్రిదోవములచే జనించినను అన్నిటికన్న నీకస్ట్రము 
నందు త్రిదోషంబులును మిక్కు.టముగ ప్రకోపించును. కావున నియ్యది త్రిదోమజ 

మని చెప్పబడును. 

వాగ్భుటాచార్యుడు సీనిలతణము నిట్లు చెప్పెను: కాకళాం లీ వృదావారుక్, 

ప్రార్యం రక్తం చ కృష్ణం చ కాకణ స్టీఫలోవమమ్, కుష్దలిజెర్యుతేం సనై ఏ8 నైకవర్ణం 

కళతో భవేత్” ఈకుస్టము తొలుత పుట్టునపుడు నడుమ నలుపును, చుట్టు ఎరుపుళు 

'ల్లి గురిగింజలను బోలినయా కారనుకలిగి పుట్టుకు. త్నీవృమైన నొప్పియు మంటయు 

₹ అవ్వుడవ్వూ డెజ్జిబడు చుండునది యని భావము, 
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కల్లియుండును* పిదప కొంతకాలమునకు “ఖరం శ్యావారుణం,.,., .సాన్ని పాతికమ” 

అను వాక్యముచే వాతెదులకు వేర్వేర జెచ్చబడు లక్షణములన్నియు కలిగి "శ్వేత 

కీశాది నానావర్ణ ములును సంకరముగ కలిగియుండు నని భావము. 

( రి నికకుష్ట్ర - చర కుష్టములు ఈ 

అన్వేదనం మహావా స్తు యనృత్స్య శకలోపమమ్. 17 
వాలే ట్రీ 

తచేకకుప౦; చర్త్థాఖ్యం బవుులం హా నిచర వత, 
థ్ - దా 

వెమటబట్టక విళాల్వమెనస్థానము న్యాశ్ళ్చయించి మత్చ్యముయొక్క_ చర్మ ఖండము 

(వేవపాలుంసువంటి యాకారముక్తల్లి వ్యాపించునది ఏకకుష్టము. ఏనుగు చర్మమును 

బోలె మిక్కిలి కర్కశ_మెనది చర్మకుస్థము. (ఈశెండుశు వాతకఫములచే జనించును 

ను శు తమునం డేకకుషము సర్వశ రీరమునం 'చేకాకారనుగ ర కవర౦బె నను అరుణ 
ల © ఎం ర య 

వర్షంబె నను కల్లియుండునది యని “కృత(ో్న చేవాః యస్య రక్తోఒరుణో చా, తటే 

కాఖ్యం కుష్టమాహుక” అను వాక్యమువే జెప్పెను ఖరనాదమున:- 'మవాద స్వే 

దనం మళ్స్యశకలాకారమేకజమ్” అని చెప్పెను. ను శుతమకమున శరీరమంతయు 

ఒక రేరంగుగ మారియుండునది ధయేకకుష్ట మని యన్వర్థముగ జెచృబడినది, ఖరనాదమున 

(వ్రశృతిమూలము ననుసరించి చెప్పబడినది. 

శై కిటిభకుష్థము వయా 

జ టో _ a న్ 
వ్దవం కిణఖరస్పర్శం పరుషం కిటిభం సతమ, 18 

శ్యామవర్ష ముకలి మచ్చవ లె తాకినచో గరగరలాడుచు పరుషముగ నుండునది 

కిటిభకుష్ణము (ఇదియు వాతకఫముల చే గల్టును.) 

వై పాదికం పాణిపాదస్ఫుటనం తీవ వేదనవ్,, 
౬ UU 

కాబట్ట చేతులు మిక్కిలి పగిలి త్మీవ్యమైన బాధ కన్లియున్నయెడ వై పదిక మను 

కుష్టము. (ఇదియు వాతకఫములచే జనించును) 

ఇర అలసకకుష్టలత్ష, ణము థా 

కణరామద్చిస్పరాగె శ్వ గ ణైరలసకం చితమ్, 10 
డై భం ౬ డ్ 

Qa. 

మిక్కిలి తీవ్రమైన దురదకల్లి యెజ్ఞనైన దద్దులు శరీరమునంచెల్ల వ్యాపించినది 

యలసక కుష్ట మనబడును. (ఇది వాతకఫమఃలచే గల్గును) 
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అధి దృదృకుష్థము ఖా- 

సకణూరాగవీటికం ద దుమండలముదతమ్, 
G లో ౧ 

మొదట దద్దువలె కల్లి పీమట దురదతోగూడి ఎజిని సన్న బొబ్బలు కల్లి గుండ 
య ౧ కీ లి ౧ WD) 

ముగ శరీరమునం బెల్ల నబ్జునది దద్బుకుష్ట మని వెప్పదగును. (దీనిని తామరపాడ యని 

లోకమున జెప్పెదరు. ఇది కఫపిత్తో ల్బణమున కల్లును.) 

రి చర్చ దలకుస్థము రత 

ర కం సూలం కండూమతేి సన్ఫోటం యడ్దలత్యవి, 
౨ (6 

తచ్చర్య్మదలమాఖ్యాతం సంస్ప ర్మాసహముచ్య తే, 20 

ర శ్రవర్ధమె తీవ మెన నొవ్పీయు, దురదయుకల్లి సన్నని బొబ్బలతోగూడి బద్ద 
—0 దావరా ja ౧ ది 

లుగ శరీరము పగిలి నీరుగారుచు చేత తాకిన నోరువరాని బాధకల్లియుండునది చర్మదల 

కష్టము. (ఇదియు కఫపి _క్రములచే గల్లును.) 

న హా(షః పిటి కాః ,సౌ వవత్న(ః సూలు బహ్న్వ్యః పెటి కః శ్ర్రావవల్యే 
సామేత్వు కాః కణుముతనస్పదాపహోః, వీ టా లి 
నైవ స్ఫోమై నీవ దాహోరువేతా 

'సయాం పాణోలకచురుగానీ చోళ 8 నుగా . జయా పాణ్యః కచ్చురుగ్రాన్సీ స చా శ్చ ల] 

మిక్కిలి సన్నని యాకారముకల్లిన పొక్కులు అనేకములు శరీరమున కల్లి తీవ, 

మైన దురదకల్లి గోకినవ్వుడు త్మీవ్యమై  యోరువరానిమంటయు కల్లిన నయ్యది పామ 

యను కష్టము. అవియే కొంచెము ెద్దవియగుబొబ్బ లె త్మీవ్యమైన నుంటయు, దురదయు 

కల్లి చేతులయంటైనను రొంటియం దైనను కలిగిన నయ్యది కచ్చు వనబడును.(ఈ రెంటిని 

తీట (గజ్జి యని చెప్పెదరు) శరీరమునం చెచ్చటనైన కలిగిన నది పామ యనియు, 

చేతులయందును రొంటియందును కలిగినపుడు ఆదియు కచ్చు క వనియు స్థల భేదముచేత 

నామ భేదముగ వెవ్పబడుకు గాని రూవమున భేదము కానరాదు. (ఇదియు కఫీ త్ర 

ములచే గల్గును 
౧ 

అధి విస్ఫోటకస్ట్రము ధితా- 
లో భి ౨ జో స్ఫోటాశ్ళాా వారు ణాభి సా; విస్ఫోటాస్స్య్యుస్తనుత్వచు, 

పలుచని చర్మముతోగహాడి శ్యామవర్ష ంబుకు ఆరుణవర్లంబును కల్లిన బొబల్బు 
వాదీ ta యం ౧ 

శరీరమున బుటినయెడ నయ్యది విన్న్మోటకుష్ట మని చెవ్సనగును.(ఇదియు కఫపీ తముల చే 
లు © ఆని 

గలునుఎ) 
re 
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లో ఆ మ డ్ రక్తం శ్యావం సదాహార్టి శ తారుస్స్యాదృవాు వ్రణమ్, 29 
ర_క్షవర్గంబును శ్యామవర్శంబునై యేక వణములతోగూడి తీ వ మైనమంటయు 

నొప్పియు కల్లినది శ తారుకుస్థము. (ఇదియు కఫపి త్తములచే గల్పునుం) 

వారై విచర్చి కాకుస్థము ఏతా 

జల o 2 అలి ం సకండూూః విటికా ఫ్యావా బవాుస్రావా విచర్చికా 

మిక్కిలి త్మీవ్యమెనమంట కలిగ శ్యామవర్గంబి విశేషముగ చీము చెత్తురుకారు 
చుండు అనేక ద్వారములు కలిగినది విచర్చిక యను కుష్టము. (ఇది వాతపిత్తోల్చ్బణమున 
కల్గును) 

భోజుండు విపాదికా విచర్చికలకు ఛేదములే దని యిట్లు నిరూపించెను: 

“దేవాః (ప్కదూమ్య త్వత్తాంసం పాణి పౌదసమా, కి తాకి, వీటి కాం జనయన్య్యాశుదావా 
కణ్ణూ సమన్వితమ్. దాల్యే శ్వక్షరా రూక పాణ్యో జయా విచక్చికా 'పాచే 

విపాదికాకోయా స్థానాన్య త్వాద్విచర్చి కా” దోవములు "మూడును శరీరమునందలి 

చర్య మాంసములను చెరిచి వాస్తములయందైనను పాదములయంటైనకు చేరి మిక్కిలి 

మంటయు దురదయు కలబొబ్బను కలిగించును. దానం జేసి యచ్యోట చర ము మిక్కిలి 
కర్క_శంబును రూతుంబునె వగులును, ఇయ్యాది వాన్తములయందు బుట్టినచో విచర్చిక 
యనియు, పాదములయందు పుట్రినయెడ విపాదిక యనియు చెప్పబడును. ఈరెండును 

స్థాన భేదముచే శిండు పేరుల బిలువబడును గాని వీనికి రూవభేద మించుశీనియు లేదు. 

తి" ప వ, అం =ఆఖి(ర్రి నొ కాదికుష్ట్రముల వ్ర, త్యేకల కణములు అతా 

ఖరం శ్వావారుణం రూతుం వాతేకుస్థం సవేదనామ్, 28 

పిత్రాత్స)కుపితం దావారాగ న్రావాన్నితేం మతమ్, 

కఫాల్ల్రే_ది ఘనం స్నీగ్గం సకండూ శై త్యగరవమ్, 24 
దిషలిబ్దం ద్వన్ష (జం కుప్భం శ్రలిజ్రం సాన్ని పాతికమ్, 

వెతీమున గల్లిన కుష్టము కఠిన్నమె శ్యామారుణవర్హ ములు కలిగి రూతు మై 

బాధతో సాడియుండుకు. పీత్తమున జనించినది కుళ్లి మంటయు ఎరువురంగును కలిగి 
చీము మున్నగునవి విశేషముగ స్రవించును. కఫమున జనించినది ద్రవముతోగూడి 
మిగుల భునంఖై నునుపుకల్లి మిక్కిలి దురతతొగూడి చల్లె బరువుగనుండును. శెండేసీ 
పోషముల సంస ర్హమువే గలిగిన కువ్భములు ఆ కుడేసీ దోషములకు వేఠువేర జెవ్నబడీన 
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లత్షణములు కలిసీయుండును. త్రిదోషములవె గలిగిన కుష్ట్రమున మూడుపోషములక్ష 

వేశ్వేరుగ జెప్పిన లక్షణము లన్నియు సంకరముగ చేరియుంనును. 

ఇచ్చట వాతాదికుష్టముల భేదమును గమనించునవ్వుడు; వాతాదులకు వేరువేర 

చెప్పిన ఖరశ్యా వాది భేదములబట్టి వాతికాది కుప్ప ఛేదములను, ఆయాకుష్టములకు వేరు 

వేరుగ జెవ్పబడిన ప్ర క్యేకలక ఇణములబట్టి వాతాదడిదోవష. సంబంధమును గమనించి నిర్ణ 

యించఛవలెను. ఈ విషయము చరకమున ని ట్లువదేశింపబటెను:---'““కువ్చవిశే మైర్టో షా? 

దోవవిశేశ్న? పునశ్చ కుస్టాని, క్ఞాయే కే హేతుం హేతుస్తాంశ్న్చ ప్రకాశయతి, 

(చరక. చి* అ. ౭) కుష్టవిశేషములచే దోపవిశేషములను, దోసవిశేనములచే కువ్య భేద 

ములను క్టూవ్యక్ఞాపక సంబంధము ననునరించి నిర్ణ యింపవ లె నని ముఖ్యభావము. 

-*అ౦ రసాదిస వధాతుగ తకుస్ట్రములు; అందు రసగ తకుష్ట్రము రతా 

—_ DP లా లా 

త్వ వై వర్ణమ్రేషు కుస్టే రౌత్యుం చ జాయే, 25 
జు Pm ద్ ఇ 

త్మక్సా ఏపో రోమహార్ష శ్చ న్వేదస్యాఒళివ్రృవ_ర్పనమ్, 

కష్టము చర్మమునందలి రస ధాతువున జేరినపుడు అవయవముల యంచెల్ల వర్షము 

మారును. చర్మము పై జిడ్డులేక రూతమున. నుండును, చర్మమున స్పర్శజ్ఞానము చెడి 

పోవును. వెండ్రుకలు నిక్క_బొడిచి యుండును, చెన్తట విశేషముగ 'గారుచుండును. 

అలి శో = లలో Fs కండూూర్వివూయక తై వ కుస్టే శోణితసం శ్రి తే, 26 

కుష్షము రక్తము న్నా శృయించినపుడు అధికముగ చీము గారుచు ఓీరువరాని 

దురద కల్లియుండును. 

అరి హమాంసగత కష్టము ఈ 

బాహుల్యం వక్ర శోషశ్చ కార్కశ్యం పిటికోద్దమః, 

తోదః స్ఫోటస్టిరత్వం చ కష్టే మాంససమా శ్ర తే 27 
థి © Wy 

కష్టము మాంసము నా శ్ యించినపుడు శరిరమునం బెల్ల విశేషవముగ వ్యాపి౦ 

చును. నోరు చెమలేక యొండును. చేత తాకినపుడు కర్కళముగ నుండుకు, బొబ్బలు 

కలుగును, సూదుల బోడిచినట్టు పోటుపుట్టును. పగులును. కఠినముగ నుండును. 

అం మేదోగత కుష్టలత్న ఇమం రతా 

కౌణర్థం గతిక యోజఒజ్రానాం సమ్మేదః తతసర్పణమ్, 

మేదస్థానగ తే లీజు పాగుకాని తణివ చ, 28 
థి ౧ టా ౬ 
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కుష్టము మేదస్సు న్మాళ శ్రోయించినపుడు వాస్తపాదాదులు వ శ్రములై చేష్టలయం 

దనమర్ధముతై యుండును, పగ్గషును. (స్రణములు బై బెలుదేరును. ఇసక వ సె చెప్పబడిన 

లత ఇములన్నియు కల్లను 

ఇర అస్థిమజ్ఞ్జగ తకుస్థ్రము 0ఆా- 

నాసాభబ్లోఒ తీరాగళ్చ క్షలేషు వ్రణసమృవః; 

స్వరోవఘాతళ్చ ఛ వేదస్థిమజ్జసమా శ్రీ రి లే, 29 

కష్టము ఆస్థులను మజ్జశు ఆర్టీ చినపుడు ముక్కు నానాట వెడి యణగి 

రూపుచెడును, కన్ను 'లెజ్జనగును. చిన్న దెబ్బ తగిలినను (వృణయులగును. క౦ంఠన్వరము 

బొత్తుగెడి మారును. 

“అరి శు డ్ర్ గత కుష్టము రా 

దమ్పతో షో కష్ట బావుల్యాద్దుష్టః శితళు క్ర 'యోః।ః, 

యదపత్యేం తయోరాతం చేయం తదపి కుషి. తమ్. 80 
జ ar ఫ్ 

దంవతుల కిద్దరిశైనను ఒకరిక్లైనను కుష్పవ్యాథి కల్టియుండునెడ వారి శుక 

కోణితములు రెండును ఇెడియుండును, "కావున వారికి జనించిన సంతతికి కష్ట వ్యాధి 

పుట్టుకతోనే యనుసరించియుండును. కావున శుక్ర గతకుష్థము 

డలియు నని భొవము. 

సంతానమువలన 

ఇచ్చట అవిశబ్దమువలన శ్నుక్కమున కువృము జేరియున్నపుడు _వైజేస్పిన రస 

రకాది ధాతుగత లమణములుకూడ కల్లు నని యెరుంగునది. 

=~ సాధ్యాసాధ్య కుస్టనిర్ల యము ఏకా 

సాధ్యం త్వగ కృ కవమూంస సస్థం వాతే  శ్థేహ్తాధికం చ యత్, 

న (జం యావ ర ముజానీస శి తమ్, మేదసి ద్వన్ల ఏ 0 న్యం; వర్జ్యం న్సంి, 81 

చర్మమును రక్తమును మాంసముకు అశ్శయి౨చిన కుష్పంబులును వాత కఫము 

లధికముగనుండు కుష్టములంను సాధ్యములు* మేదస్సున జనించిన కుష్పంబును, ద్విదోపో 

ల్భణమున జనించిన కుప్పంబును యావ్యములు,. మజ్జైను అగ్థులను ఆశ్రయించిన కువ్భ ములు 

మిక్కిలి యసాధ్యములు, 

0 గొన్ని యసాధ్యలకు ఇములు ఈ 

శ్రీనర్ధిన్త స్వరా హమనష్దాగ్ని సంయు క్ర కంయత్తి త్రిదోపజ 

ప్కభిన్నం పసు, ఆజం చర ర్త లం ల 59 

పఖ్బకర్మ గుణాతితం కుష్భం వా  స్రీహ మానవమ్, 
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పురుగులు కలిగి లోపల మంటబుట్రి జఠరాగ్ని మందగించియున్న కుష్టంబును, 

తి దోష,ప,కోవమున గలిన కుషంబును ఆయాయంగము వగిలి నీరుగారుచుండు కుషం 
UU WU ౧ 6 ఫి 

బును కన్ను లెజ్జనె కంఠస్వరము చెడియుండు కుష్టంబున్కు వమన వినేచనాది వంచ 

కర్యల జేయ వలనుపడనిస్థితియందుండు కుస్థంబును రోగిని తప్పకచంపును. కావున నివి 

యన్నియు నసాధ్యములం. 

వాగ్భటా చార్యుడు సాధ్యాసాధ్యముల నిట్లు నిశ్చశించెు:.._“సర్వదోపో 

ల్బణంత్య చెల్ , రిప్లోక్సం యచ్చ యిచ్చాస్థిమజ్జై శు క్కృసమాశ్హయమ్; యాప్యం మేదో 

గతం; కృచ్ళ్య)ం పిత్తీద్వన్ద్వ్వా స, మా ౨సగమ్; అకృచ్చ)0 కఫ వా తాఢ్యం త్వక్థృ ఎ మేక 

మలం చ యత్” (అ. హః ని, అ ౧౦౪, ఖో 3౧, 3౨) త్రీదోవ సన్ని "పాత 

మున జనించిన కుస్ట్రఎబును వికృతివిజ్ఞానీ యమున జెప్పిన అవయవము లూడివడుట 

మున్నగు నరిస్టలక్షణములు కలిగిన కుష్ట ంబులును అస్థి నై ననుమజ్ఞనె నను; శుక్కము నైనను 

జే3న కుష్టంబుశు అసాధ్యములు; కావున చికిత్స జేయజనదు. మేదోగత్వమెన కుస్ట్రము 

మాత్రము యాప్యము. పిత్తముతోగూడిన ద్వంద్వముల (సీ_క్లేవాత, సిత్తకఫముల)చే 
గల్లిన కుష్ట్రంబులును; రక్తమునై నకు మాఎసముమైనను జేరిన కుష్టంబులంను కృచ్చ)సాధ్య 

ములం.కఫవాతముల యుల్బణమున జనించిన కుస్టంబును, చర్మము నా్మాశ్మయించిన కుష్టం 

బును; వాతాదులలో నొక్కొ_కదోవ మధికముగనుండి జనించిన కష్టములు మూడును 
ర సుఖసాధ్యములు అని భావము. వీకిమతమున దూమ్యములలో త్వక్కుు నాశ్శ యించి 

నది యొకటి మాత్రము సాధ్య మని చెప్పబడినది. (పృకృశమూల కారుడు ర_క్రమాంస 

ముల న్నాశ్ళయించినవికూడ సాధ్యములని చెప్పెను. ఇట్టి భేదము 'ప్రకృతికాలాది భేదము 

ననుసరించియుండు నని యూహి౨నదగుశు. 

-అ౦ నాలి కాదికుస్టవి భాగము ణా 

వాలేన కుషం కాపాలం, పి త్తేనొదుమ్బురం, కఫాత్ , లై 
అ నల 

మజ్జలాఖ్యం, విచర్చి చ బు క్యాఖ్యం వాతవీ త్తజమే, 

చె కకుషం కిటిభం సనీధాలసవిపాదికాః, 84 
జక i 

రి ఇజం శ 
వాత బోద కి; శపష్మపిత్తద్దద్రు, న తారుప్పు 

జో జ బల వుణ్ణరికం సవిస్మోటం వావమూ చర్మదలం తళా, 85 

సరై గస్ప్యాత్ కాకణం 
క పాల కుష్ట్రము వాతము చేతను, చె "దుంబరకుస్ట్రము పీ త్తముచేతను, మండల 

కుష్టము కఫము వేతకు జనించుళు. (ఇవి యేశదోవజములు) విచర్చిక, బుళ్యజివ్వా 
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ములను రెండు కుష్టములును వాతపీ త్తములచే గల్తును. చర్మ కుష్టము ఏకకుష్టము, కిటిఛ 

కుష్టము, సీధ కుస్టము, అలసకుష్ట్రము విపాదిక కుష్టము అను సీయారును వాతకఫములచే 

వ 1 

జనించును. ద, ద్రుశుస్ట్రము, శ తారుకుస్థను, ప్రుండరీకము, విస్ఫోటము; పాము, చర్మ 

దలము అను నీయారుకుస్ట్రంబులును కఫపి _తశ్రములచే గల్లును. (విచర్చిక మొదలు చర్మ 

దలమువరకుం గల కుషములు వదునాలును దిషదోవజములు.) -కాకణకుషము మా, తేము 
© ౧ © ల 

త్రిదోషసన్ని పాతమున గల్పును. 

తిరి మవోకుస్థ్రములు రితఈా- 

వూరష్ష త్రికం దద్రుసకాకణమ్, 

పుణ్ణరికర్శ వ్రజ ప్వా చ మహాకుష్ణాని స్పప్త్ప తు, 36 

మెకుస్టములలో తొలుత జెప్పిన, కపాల-ళెదుంబర-మండలంబు లను మూడు 

కుష్టములును, ద దు-కాక ణ- _పుండరీక-బుశ్యజివ్వాంబు లను నాల్లు కుష్ట్రములును జేరి 

యేడు కుష్టంబులును మవోకుస్ట్రము లని చెప్పబడును. (తక్కిన పదునొకండు. కుష్ట్రములును 

యు దృకుష్ట్రము లని భావము. 

మవోకుష్ట్రము లన:---రసాది ధాతువులను శీస్టుముగ వ్యావీంచునవియు ననేక 

దోషములచే జనించి వలు తెరంగులె న చికిత్సలకు సాధ్యము కానివియు మహాకుష్టములు* 

దీనికి వ్యతి శేక మైనవి తు దృకుష్థ్రములం. (ఇత్తెరుగున పదునెనిమిది కుష్టుంబులును సవిస్త 

రముగ జేవ్పబడిననిం 

అథి శ త్స సామాన్యలకు ణము ఈ 

రై వ్రైకసంభవం శ్వ, తం కిలాసం దారుణం భవేత్, 

నిర్జి సమపరి స్తా వి తి , థాతూద్భవసం శ్ర శ యమ్, స్ో 

కుష్టమునకు సమానమెన యుత్చ త్తే ల్రెకల్లినది శ్వ, తము. ఇయ్యది క్రిలాసము చారు 

ణము నని “వెప్పబదును. ఇది కుష్టమువలె ్రావమలేక యుండును, ఇదియ కుష్టముల 

కన్న శ్వితృమున విశేషము. 'వాతవి శ్రకఫము లను మూడుధోషములచేత ర క్లమాంస 

మేదస్సు లను ఛాతువులమూడిటి న్మాశ్శయించి పుట్టును, 

“9 త్రీథాతూద్భవసం శ్ర శయం” అన్నచోట థాతుశబ్దముచేత వాతపీ త్తకఫ 

రూవము లైన మూడుదోషంబులు ర క్షమాంస మేదో రూపములై న మూఢుధాతువు 

లుకు (గృహింపబడును. అట్రి ధాతుశబ్దమును “ఉద్భప-సం శ్ర శయి ఆను పదములతో 
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వరువేర గూర్చినచో ఛాతురూచములగు చాత-వీ త్త కఫములచేత, భాతురూవములగ్స 
ర_క్షమేదస్సుల మూడిటి నా శ్రుయించి పుట్టునది శ్వ తకుస్థ్రమని ఫలి తార్థము. “ఛారణా 
ద్ధాతవన్మ ఫలా” అని చెప్పేన ప్ర శారము శరీరమును. ధరించుటం చేని వాతపి శ్రకఫ 
ములు గూడ ధాతుశబ్దముచే వాచ్యములు, 

మరియు చరకమున శిత తము జనించుట కారణము లిట్టు చెప్పబడినవి: 
“వచాంస్యపథ్యాని కృతఘ్న భావః నినా గురూణాం గురుధర్ష ౫౦ చ్క పావకి శ్రీయా 
ఫూర్వక్ళతం చ కర హేతుః కిలానన్య, విరోధిచాన్నమ్” (చ. చి. అ. ౭) వినస నహ 
రాని మాటలుమాట్లాదుట, ఇతరులు తమకు చేసీన యువకారమును మరచి చారికి బదులుగ 
నవకారము చేయుట గురువులు, తలిదండ్రులు, గుణాధికులు మున్నగు పెద్దల నిందించి 
ధిక్క_రించుట ; ఇతరములగు గోవధాదిపా పకర్శ ముల చేయుట, పూర్వజన్మ కృత పావ 
కర్యవాస సనాబలము అను నీకారణములచే శ్వ, తము జనించునని భావము. “కా స్టైకసంభవం 

can 

శ్వ, తం” అని చెప్పుటచేక వెజెన్పబడిన యస్ట్రాదశకుస్థ్రములకును ఇవియే కారణములగు 
నని యెరుంగునది. మరియు... వచాంస్యవథ్యాని” అని సామాన్యముగ జెప్పి “ఫూర్వ 
కృతంచ కర” అని చెప్పుటచేత, అవభ్యవచనాదులు ఈజన మున జేయబడినను కస్ట 
శారణములగ్వనని యొరుంగునది. “అత్యుత్కటై 8 ఫుణ్యపావై కమా హైవ ఫలమక్ను తే” 
అను నార్హ వచన ప్రకారము ఈజన, మున జేసిన (కూరకర్మ ము బలిష్ట మెనచో నివ్వజే 
దానిఫల మనుభవించక తప్ప దని యొరుంగునది, 

ఇతి శ్వ తృములకు దోవషదూవమ్యసంబంభమున గల్లు వర్ధ క భేదములు oe 

వాకాద్రూమరుణం, పిత్తాత్యామ,ం కమలవ త్ర వత్, 

సచావహాం ర రోమనిధ్యంసీ కఫాచ్చే (తం సున గురు, లిం 

సకండూరం (క మా ద _కృమాంన మేదస్సు చాది శేత్ , 

వాతము వ ప్రకోకించి ర అ నౌర్రయించిన శ్వ, త మును క ట్రించును. కది జిడ్డు 
"లీక సరగరలాడుళు అరుణవర్హ ౦ బె యుండును, పిత్తము వే త మాంనము నాశ్రయించిన 
క్వికృము కల్లును, ఇది శామరశేనవ'ె తా మృవర్థ్ణ మై మంటతోగూడి యుండును, వం రాలా 

శరీరమునందలి రోమములశు రాలునట్లు చేయును. కఫము వేత మేదన్సు న్యా శ్రయించిన 
శ్వ్షిర్కము కల్దుకు. ఇది తెల్లగ నుండును. భునమై బరువు గలిగి మిక్కిలి బరతోసాడి 
యుండును, 

ఇచ్చట సీనిర్ల యము చెరుంగునది:“ కమా ద, _క్షమాంస మేదన్సు బాది 
శీల” అను వాక్యము వేత వాతపీ తేకఫములకును, రళశ్తమాంస మేదస్సులకును యథా 
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సం ఖ్యమును 'జిస్పియున్నది కావున వాతమ్లుచేత రక్తము నాాశ్తయించి అపణవర్ష. 

మైన శ్వితృము జనించుననియు, పీ త్తమువేత మానము నాశ్రయించి శా మృవర్ణ మైన, 
- జో Ey 

ళ్ 

శిష్ట తృము జనించు ననియు, కఫము చేత మేదన్సు నాశ్చయించి శ్వేకవర్హ మెన_శ్వితృము | 

జనించు ననియు చెరుంగునది. ఈవిషయము తంత్రాంతరమున నిట్లు చెప్పబడినది: 

“దే రక్తాశి, తే ర క్షం, తామృం మాంససమా శి తే శ్వేతం మేదస్థ్సి లే శ్విత్కం; 

గురు తచ్చో త్తరో త్తరమ్” (చరక, చి. అ, ౭) దోషము రక్తము నాశ్యయించునపుడు 

రక్ష్తవర్షంబును, మాంనమును ఆ శ్ళయించినపుడు తా మృవర్థ్యంబుకు మేదస్సు నాశ 

యించినపుడు శ్వేతవర్శంబును సనైనశ్వితృము జనించును. ఈమూటిలో నొకటికన్న 

నొకటి బలిష్థ మై యుండును. 

_౨ధి శిల, మునకు కృచ్చ త్ర్వ్వము ఏలా 

వన్షానై వెదృగుభయం, కృచ్ళ /౦ తచ్చో తృరో_త్తరమ్, 89 

పె చెప్పిన శిష్ట తృమునకు మై శ్లోకమున చెప్పిన పద్ధతి ననుసరించి దానివర్జ మును 

బటియే దోషదూప్యుముల శంటితో సంబంధమును నిర్గయించునది. (శ్వి తము రక్ట 

వ) 
౬ కా —0 

వర్ణ మెయుండునేని వాతమువేత రక్తమునా శ్ర యించి పుట్టిన దనియు, త్నా మవర్ణ మె 

యున్న చో పి శ్రముచేత మాంసము నాశ్రయించి జనించిన దనియు, "తెల్ల గనుండు నేని 

కఫము చేత మేదస్సు నా శో యించి పుట్టినదనియు చఇరుంగవలెను గాని వర్షాంతరము 

గల్లు ననిగాని, దోపదూష్యుసంబంధముగ వేరువిధముగ మారు నని కాని యూహింవవల 

దని భావము) కెజెప్పినరీతిగ జనించునవి మూడును ఒకదానికన్న నొకటి మిక్కిలి 

కృచ్ళ సాధ్యములు, వాతమువే రక్తము నాశ్రయించి ర క్షవర్ణమె జనించిన శ్వితృమున 

కన్న పి త్తముచే మాంసము న్మాశ్ళయించి తా (మృవర్ణ ముగ జనించిన శి తృంబును, 

దానికన్న కఫమువేత "మేదస్సు నాశ్శయించి జనించిన శ్వేత వర్థ మైన క్వి తృంబును 

మిక్కిలి కష్టసాధ్య మని భావము. శిత భేదములను భోజుం డిట్టు నిరూపిం వెను 

“శ్వ తృం తు ద్వివిధం ప్రోక్తం పోషణం వృణజం తథా, త తృమిఖో్యోవచారాద్ధి 

(వృణస్య (వృణజం సత్, దోషజం తు ద్విధా పో క్షం ఆత్మజం వరజం తా పర 

సంస్కా-రసంస్పర్మా ద్య క్తత్పరజముచ్య లే. తదాత జం విజానీయా ద్య్చ హేవ్యనిలాది 

జమ్” దోషజము, (వృణజమునని శి కృము శండు విధములు. అందు చృణముకలినపుడు 

తగిన కృష్వకర్మ యను చికిత్స జేయకపోవుట చే కలినమచ్చ రక్తాదివర్హములు కల్లి 
ఈత రీ 

౧ —D te ౧ 

యున్నచో నయ్యది 9 ణఆజము.. పోషజము అత్మజ మనియు, పరజ మనియు శెండు 

విధములు, అందు శ్వ తృముకల్రన వాసి కువచారములను చేయుట మున్నగుకారణములచే 

వాని పంబంధమునం బేసి సాం కామికముగ గల్లినది పరజము, తన శరీరమున వాతొది 

దోవములచే జనించిన శి తృము అత జము, 
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౭ సాధ్యాసాధ్యశ్వి శ్రనిర్ణయము 9తా- 
అశు క్ట రోమా౬బహులమసంళ్లి పం మిథో నవన్, 

అనగ్ని దగ్గజం నాధ్యం శ్వ, తం; వర్ష్యమత్ “ఒన్య థా, 4) 

గువ్యాపొదతలౌచే మెషు జాతమప్యచిర న్న ననం, 

వర్ణనీయం విశేశేణ కిలాసం సద్ధిమిచ్భతా, 41 

శ్వశఫమచ్చయందలి వెండ్రుకలు 'తెల్ప్లబడక నల్ల నె యున్నను, చర్మము 

స్థూలముగాక పలుచనైయున్ననుు మచ్చలు ఒకటితో నొకటి కలియ విడివిడిగ 

నున్నను, నివ్వున కాలినపుండువలన గల్లినది కాకున్నను, సంవత్సర కాలమునకు లోపుగ 

బుట్టినను, అట్టి శి U ము చికిత్సవె సాధింపందగియుండును. ఈపేర్కొనంబడిన లత 

ఆములకు వ్యతి రేకముగ మచ్చయందు వెండ్రుకలు తెల్ఫ బడినదియు, ఖఘున మైనదియు, 

మచ్చ లాండొంట గలిసినదియు, చిరకాలము ననుసరించినదియు, నివ్వున కాలినదియు 

నగుశ్వి త్రము అసాధ్యము. మరియు గువ్యూమునందును, అరకాలునందును, పెదళ్చల 

యందును పుట్టిన శకము నవీనముగ జనించినటై నను నివ ర్తికానసేరదు ; కావున యశ 

మును గోరువై ద్యుడు చికిళ్సృచేయక విడుచుట మంచిది. ఇచ్చట పాదతల అనునది 

వా స్తములకుసాడ నుపలతుకముగాన అరచేతులయందు గల్పుళి్ట తృముకూడ నసాధ్యము, 

“పర్ట్యమతో2న్యథా అనుదానికి సరిమైన లక్షణములను తంత్రాంతరమున నిట్లు చెప్పి 

యున్నది. “యచ్చుక్ల రో మబహులం యత్సంలగ్నం వరస్పరమ్, యచ్చ వర్ష గణో 

"పీఠం తచ్చి సత్రం నైవసిధ్యతి” దీని యర్థముచే పైన 'జెష్పియున్నది. 

0 సాంకా మిక వ్యాధులు ర 

ప్రసక్టాద్దా త సంస్పర్మాన్ని శ్యాసాత్సహభోజనాత్ , 

ఏక్రళ య్యాసనా చై ఎవ వృస్త్రమాల్యాఒను లేవనాత్ ॥ 42 

కుష్టం జ్వరళశ్చ నోవశ్చ నే తాఖిమ్యన్ష ఏవ చ, 

చఊెపసర్షికరో గాళ్చ స్ర్క్యామన్తి నరాన్నరమ్, 43 

కుష్టము, జ్వరము, ఊశయము, చే కృరోగములు, సోలి శా చ బృవారాత సాదు 

లచే గల్జువ్యాధులు ఇవి యన్నియు ఈవ్యాధులు కలవారితో  సంభోగమువేసినను, 

వారిశరీరమును స్పృృృళించినను వారి నిశ్వాసపుగాలి సోకినను, వారితో నవ జ్షిగ 

శళుెపసర్టికము లనగా నింకను శెండర్థములు చెప్పెదరు. అందు 1. మహా 

మారి," విమాచి మొదలగు నువ దృవకరములు, 2, స్రీ వురువ సంసర్ష దోషమువలన' 

గల్లు నువదంశాది సుఖవా(భులు: 
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భుజించినను, వారితో నొక శయ్యపై బరుండినను, ఒక యా _స్తరణమున గూర్చున్నను, 
వారు ధరించువ స్త్రములు పుహ మాలికలు చందనము మున్నగువాని నువయోగించినను, 

పై జెప్పీన వ్యాధులు తప్పక యొకరినుండి మరియొకరికి పరంవరగ వచ్చుచుండును. 

(కావున పె జెప్పిన వ్యాధులు కలవారితో చేలాటినంబంధమును జేయక మానియుండుట 

ముఖ్యక _ర్థవ్యము.) 

మరియు “అమిరోనో ఒప్యవస్తారః కత్షయః కష్టం మసూరికా, దర్శనాత్ స్పర్శ 

నాద్దానాళ్సంక్రామ న్తి నరాన్నరక్” అని తంత్రాంతరమున చెప్పియున్నది కావున, 

నేక, రోగము, అవస్తారము; త్రయము; కష్టము, మసూరిక ఈవ్యాధులు కలవారితో 

దర్శన స్పర్శన చానాదినంబంధభ ముఖాచేయుంట యనర్గదాయకము. 

వతి శీ, మాధవకరవిరచితే మాధవనిదానే 

కుష్టని దానం సమా ప్లమ్, 

శ్రీ 



౫౦. శీతపి త్త - ఉదర్ష - కోఠనిదానమ్ 
వ ్టీ ననిన 

శీతపీ తొదులు మూడును కుష్టమునుబో లె త్రిదోషముల బే జనించి, చర్యమును 

జెరచునవి కావున కోషమును జెప్పిన పీదవ శీతపి తే.డదర్ల-కోఠనిదానముల జెవ్పట;-- 
© ఆవి ది 

అర థీ తపి_క్తసం'ప్రా ప్రీ థతాా-- 

శీతమారుతసంస్ప ర్నాత్ప్రదు ప్రై కఫవమారుత ", 

9 జల గు రి జో a వి లేన సహా సంభూయ బహిర_న్తర్విసర్పతః, 1 

మంచును చల్లని గాలియు వెశేషముగ శరీరమునకు సోకుటచేత కఫంబును వాతం 

బును _ప్రకోవమునొంది, ప్రశోపమునొందిన పీ శ్రముతో గలిస్కీ శరీరమున లోభాగము 

నను పైప్రక్కను అంతట వ్యాపించును, చానంచేసి చర ము వరము మారి చెడునుః 
a లో ని శీ రా 

ఇది శీతపిత్త మని చెప్పబడును. 

అం శీఠపితాది ఫూర్వరూపములు థిజా- 

పిపాసాఒరుచివ్భాల్లాస చేహసా దాజ్ఞగరవమ్, 

ర_క్రలోచనతా తేపాం ఫూర్యరూపన్న్య లక్షణమ్, 9 

దప్పి, అరోచకము, ఫఓీకరింకలు శరీరము కృళించుట, శరీరము బరువుగ 

నుండుట, కన్ను 'లెజ్జ నై యుండుట ఇవి యన్నియు శీతపిత్తాదుల మూడిటియందును 

గలు ఫూర్వరూపము, 

అం శీతపిత్తోదరలమవమణములు థతా- 

వరటీదస్ట్రసంస్థానః న్లో థస్పంజాయ తే బహిః, 

సకణ్ణూసోదబవాళః ఛఛర్జిజ్వరవి దాహావాన్, 8 

ఉదర్లమితి తం విద్యా చ్చితవీ తృమథాపనే, 

వాతాధికం శీతవీ _త్హృముదర్హ స్తు కఫాధికః, 4 

కణుదునీ గలు కుట్టినవిధముగ శరీరమునందు దద్దులుగ చాపుకల్లి, అధికమైన 

దురదయు సనూదులబొడిచినవిధముగ పోటును కల్లి వాంతెయు జ్వరంబును మిక్కిలి 

నుంటయు కల్లినయెడ నుదర్ద మనియు; శీశపిత్త్ర మనియు చెప్పబడును. ఇవి త్రీదోవ 
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ముల (పృకోపమున జనించినను దోషములు మూడిటిలో వాతం బధికముగనున్న చో శీత 

పిత్త మనియు, కఫం బధికముగ నున్నచో నుదర్హ మనియు నెరుంగునది. (దీనినే కొన్ని వాత 

"పాంతములలో సలితి మందురు.) 

- అధి ఉదర్షవి శేషలమ్ణములు థి 

సోత్స బ్రైళ్చ్ సరాగె గౌళ్చ కండూమద్దిశ్చ మళ్ల 

శౌ శిరః 5 కపజో వ్యాధిః ఉదర్ల ఇతి కీ ర్రితః, ర్ 

గుండ నె చుట్టును ఉన్నతమె నడుమ వబమె యుండుదద్దులు కలిన నుదర్ల Uh లు యా అధరాల (శ ౧ యి 

మనబడును. ఈవ్యాధి మంచు కాలమున కఫము పృకోవించుటచే గల్పును* 

-అ౮ కోఠలక్షణము ధిక 

అసమ్యుగ్వమనొ దీర్ల పిత్త శ్లేషాన్న ని గాః, 
గ ౨౧౧-౫ 

మజ్ఞలాని సకండూని రాగవ న్స్ బహూని చ, 

ఉత-ఠస్సానుబగ్ధశ్చ క్రోధ ఇత్యభిథీయ తే, 6 

వమనరూపమెన శోధనచికిత్స శేసికొనునపుడు పీ _క్షద్యవము - కఫము. అవ 

కాన్న ము 'వమనము చక్కగ కాక దోషము సశేషముగ నుండ్డునపుడు, చానంచేసి 

(ప్రకోపించిన కఫపీ త్తంబుల చే దురదతోరూడి యొజ్హ్ఞనె మండలాకానములుగ నుండు 

దద్దు లచేకములు శరీరమున బుట్టుకు, ఇది యుతో_ఠ నునబడుళు. ఇవియే అప్పు 

డప్పుడుకల్లి తనంత సే శమించుచున్న యెడ కోఠమనబడును. 

బ్రతి శ్రీవమాధవకరవిరచితే వమాధవనిదా నే 

శీతపి_త్త - ఉదర్భ - కోఠనిదానం సమా_ప్షమ్, 



౫౧. అమ్లపి త్తనిదానమ్ 

ల a] 

కోఠనిదానమున కఫపి త్తములు (ప, థానములుగ 'జెవుృబడినవి "కావున అటి 
రు 

కభవి త్తముల సంసర్హమున గల్లు అన్లుపి త్రనిదానముకు కోఠనిదానానంతరము 

చెప్పుట: = 

రి ఆన్లుపి త్రసంప్రా ప్రీ de 

విరుడ్దదుపామవిడాహివి త్త 
ర్త 6౨ (౧ అదే 

వ్ర క విపానాన్న భుజోవిదగ్ధమ్, 

విత్త స్వ హాతూపచితం పురా య 
—O0 

తదమవి తం పవద నిస నః, l —0 ౧౧ ~0 టీ శాం ఏ 

పరస్పరవిరుద్ధములగు శీరమత్చా న్ద్రదుల నొకటిగ జేర్చి భుజించుట, చెడిన 

యన్నమును భుజించుట, పులుపుకలవదార్థముల భుజించుట, మంట పుట్టించు 

ఆవాలు మున్నగు పదార్థముల భుజించుట) ప్పిత్తమును ప్రకోసిందజేయు నన్న పాన 
ముల సేవించుట్క ఈకారణములచేక అంతకుమునుెపీ వక్షాకాలమున బుతుస్వభావ 

మునం చేసీ స్వస్థానముననే వృద్ధినొందియున్న  పిత్తమును ప్రకోపింపజేయును. ఇది 
యమ్హుపి త్త మని చెప్పబడును, 

-ఈథి అన్హుపి త్తసామాన్యలత్ణము రి 

అవిపాకక్ల మోసక్కై శతిశకామోచారగొారవె ః, 
యn య అ 0 0౧ యై 

హృత్కళ్టుదాహారుచిభి క్చొన్లుపి తం వ దేద్భిపక్ . 2 

అవారము జీర్ణము గాకుండుట్క బడలిక, ఓీకలింతలు వచ్చుట, చేదుగను పుల్చ గను 

'శేపులు వచ్చుట, ఓడలు బరువుగ నుండుట, రొమునందును గొంతునందును మంట 

బుట్టుట, అరోచకము. ఈలతీణము కల్లినది యమ్లుపి_శ్త మని యెరుంగునది. 

-*౮ అనోగ తాన్టుపి త్రలక్షణము తా 

తృజ్ఞాహమూర్భాభ్రమమోహా కారి 

వయాత్యథో వా వివిధవ్రకారమ్, 
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హృల్లాసకో తానలసాదహర్ష 

'నేంచాజవీతత౦కరం కదాచిత్ , 9 సదజ్రఐలల్న్వ 
దప్పి, తావము, మూర్చ, ఒడలుదిరుగుట్క మెకము, గుండెలో కలియ బెట్టి 

నట్టుండి నోట నీరూరుట, శరీరముపై దద్దులు పుట్టుట, అగ్నిమాంద్యముః రోమాం 

చము కల్లుట్క ఒడలి మై చెమటపుట్టుట, శరీరము పచ్చగ నుండుట ఇట్టిలక్షణముల గల్లిం 

చుచు మలాదు లొకవ్వడు నానావిధములుగ 'వెడలినచో నధోగతామ్లు పిత్త నుని 

యురుంగునది. 

అ డర గ తాన్లు పిత్తము ఖా- 

వా_న్హం హరిత్సీతకనీలకృష్ణ మార _క్షరకాభమతీవ చాన్లుమ్, 
మాంసోదకాభం త్వతిపిచ్చిలాచ్చం సేష్టానుజాతం వివిధం రనేన, 4 

భు కే విద గై త్వథవావ్యభు_ై కి కరోతి 'త్రిక్వానువమిం కదాచిత్ , 

ఉద్దార మేవ విభమేవ కాహృతుు_ మీదాహాం గిరసోరుజం చ, ల్ 

కరచరణదావామాస్థ్యం మహతీమరుచిం జరం చ కఫపి త్తమ్, 

జనయతి కల్ణూమండలపిటికాశ తనిచిత గాత్ర, రోగచయమ్, 6 

అఆన్హ్లువి త్రము డోర ర్థ గత మగునపుడు ఆకుపనరురంగుగచె నను, వనుపురంగుగ నై నను, 

నీలవర్ణముగ నై వను, కృవవర ముగ నెనకు, కొంచెము ఎరుపు కలిసియెనను, రక్తము 

వలె నెజ్జగనె నను, మాంసమును కడిగిన నీటీవలెశనైనను రంగుకల్లి, మిక్కిలి పులిసి పులు 

'పెక్కిన రసము వాంతి యగును, ఒక సమయమున మిక్కిలి పిచ్చిల్వమైన జిగటకల 

కఫముతో ఫులుపును తీపియు మున్నగు నానావిధ రసములు కల్లిన రసము వమనమగును+ 

ఒకప్పుడు భుజించిన ఆవారపదార్థము జీర్ణ ౦_బెనను, భోజనము. సేయకున్నను, చేదును 

పులుపును కలరనము వాంతి యగును. చేదును పులువును కలతే ప్ర గ్రోపులు వచ్చును. మరియు 

కంథమునందును వాదయమునందును కుకీయందును ముంటఫ్రెట్టుప. తలనొప్పి కల్లును, 

అరకాళ్ల యందును, ఆరచేతులయందుశు మంటపట్టును, లేక వేడి కల్లును. ఆధికముగ 

నరోచకము కల్లును. జ్వరము వచ్చును. దేవాముెని దురదయు ఫౌడలుశు బొబ్బలును 

మున్నగు నచేకరోగములు కల్లును. ఇవి యన్నియు కఫపి త్రముల ప్రకోవమున గల్టును. 

-ఈ39 ఆమ్హ్లుపి త్రే సాఛ్యాడి నిర్ణయము ఈ 

రోగోఒయమన్లువిత్తాఖ్యో యత్నాత్సంసాధ్య తే నవి, 

చిరోత్లితో భవేద్యాహ్యః కృచ్చ/సాభర్థిస్స కస్యచిత్ , / 
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ఈ యన్లుపి త్త మను రోగము నూతనముగ జనించినచో మిక్కలి ప్రయత్న 
ముతో దగినచికిత  జేసీనయెడ సాధ్యమగును. చిరకాలమునుండి యనుసరించియున్న + 
యావ్యమగును, అట్టి యాప్యముగూడ దగిన చికిత్స కేసి వథ్యాదుల నియమము దప్ప 
కుండినను కొందజికు కృచ గ సాధ్యముగ నగును. 

అధి అన్లుపి శ్రమున వాతకఫ సంబంధము భి 

సానిలం సానిలకఫం సకసం తసి లశ్షయేత్ , 

దోషలిజ్లేన మతిమా౯ా భివజోహకరం హి తత్, 8 
యె జెప్సీన యన్లుసి త్రము వాళముతోవై నను, వాతకఫములతో నె నను, శేవలము 

కఫములతో నై నను సంబంభముకల్లి జనించును, బుద్ధిమంతుడగు వైద్యుడు ఆయాదోష 
ముల లతీణమును బట్టి గుర్తించి నిర్గ యించవ లెను. ఈ యన్లువీ త్రము వమనరూవముగ 
నూర్ధ ఏభాగమునన్కు వినేచనరూపముగ నధోభాగమునను వ్యాపించును, కావ్టన 
వెద్యుడు గుర్షింవలేక పొౌరపొటుపడును. కావున నట్టపారపాటు లేక చక్కగ నీ క్రింది 
లతీణములచే గుర్తింపవలె నని భావము. 

“ఇ వాతేజాను పీ త్రలతణము యా 

కమ్పువ్రలాపమూ ర్భాచిమిచిమి గా, తావసాదళూలాని, 

తమసో దర్శనవి భమ వ మోహహక్షాణ్భనిలకో పాత్ . 9 J లో 0౫ 

వాత ప్రకోవమునగల్లిన యమ్లపీ త్తమున శరీరము వణకును. సంబంధము లేక మాట 
లాడును, మూర్భగృమ్మును. శరీరము చిమ చిమ లాడుచుండును,. కృశతనొందును. అచ్చ 
టచ్చట నొప్పిపుట్టును. చీకటిలో నున్నవిధమున కన్నులు గానరాకుండును. చి ర్తవి భ, 
మము కల్లును. మిక్కిలి "మోవాము కల్లును. గగురుపాటు పుట్లుకు. (ఈ లక్షణము ౧ ౧ ల 

లన్నియు కల్లును) 

శ్రర కఫజని తాన్లు పీ త్రలకణము d= 

కఫనిష్టీవనగా రవజడ తారుచిశీతసాదవమి లేపా, 
దవానబల్రనాదకలణ్లూని ద్రా చిహ్నం కఘానుగ తే, 10 

కఫమున జనించిన యన్లువిత్తమున నోటకఫము నుమియును, శరీరము బరువై 
మొద్దు 'బారియుండును. నోటికి రుచి తెలియదు. ఒడ లెల్ల చల్లైనై యుండును. శరీరము 
కృశించును. వమనమగును. నోట కఫము ఫూసినట్టు బందనగల్లి యుండును. కాయాగ్ని 
బలంబును శరీధబలంబును నళించుకు, దురదపుట్టుశు. నిదుర బిశేషముగ బట్టును. 
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ఇతి వాతకఫజాన్లుపి త్రలక్షణము ఈ 

ఉభయమిద మేవ చిహ్నం మారుతకపసమృ పె భవత్య్లు, 

వాతకఫములకు వేరువేరుగ సె జెప్పినలక్షణములన్ని యు మి శ్ర ముగ నుండునది 

వాతేకఫముల జనించిన యన్లువి త్త మని యొరుంగునది, 

IU గ్రేష్మపిక్షలమణము de 

తి కాన్గుకటుకో ద్రారహృత్కు_ మీకళ్ధాదాహకృత్ , 1l 

భ్రమో మూ ర ష్ళఒరుచిళ్ళద్ది రాలస్యం చ శిరోరుజూ, 

ప్రనేో ముఖమాధుర్యం ్లే న్ల్ష పి_త్తసర్థి లశుణమ్, 12 

వ వి తమునందు 'తే ప్ర తోపులు వేదన ఫుల్ణగను కారముగను 'వెడలును* 
య్య ఆం 

వాదయమునందును కడుపునందను కంఠమునందును మంటపుట్టును. చృకృముసై నున్న 

వానివలె నొడలు తిరుగును, మూర్చ గ్రమ్థును. నోట నరుచి కల్లును. వాంతి యగును. 

చనులు వేయుటయం దలసముగ నుండును. తలనొప్పి కల్లును. నోట నీరు వెడలును. 

నోరు తీపిగ నుండును. 

బ్రతి శ్రీమాధవకరవిరచి తే మాధథధవనిదానే 

అమ్లపి_త్తనిదానం సమా ప్ప్తమ్, 

* ఆఅమవి తమునకును శేష పి తమునకును సీవద్భేద ముండును కాన చక్కగా 
౧౫ వ ౧కే —౨ 

లత్షణములనుబట్టి గురుతింవవ లెకు, 



నిసర్బ సిదానమ్ 

విసర్ప మను రోగము ముఖ్యముగ శరీరమునందలి రక్తము వెడుటవే గల్లును. 
“ర్చి వేగప్రతీఘాతాల్ కాలే వానవసేచవాల్ , శరత్కాల వ (సృభావాచ్చ కోణిశం 

సంప్ర దూమ్యతి” (చ. సూ. ఆ. ౨౪) అను చరకవచనమువలన వమన వేగమును నిరో 

ధించుటచేత శరీరమునందలి రక్తము చెడు నని తెలియుచున్నది. అఆన్హుపి త్రమున వాంతి 

ప,బలముగ గలు నని శెప్పబడినది* కాన అటి వమననిరోధమున గలు ర కదుషివే 
౧ లు ౧ ౨ టల UU 

జనించు విసర్సరోగమును అన్హుపి త్తనిదానమునకు పీమట చెప్పుట. 

అరై విసర్పము జనించుటకు కారణములు : అన్వర్థత ఈ 

లవణామ్లుకటూప్లాదిసం నే వాదోపకోవతః, 

విసర్పస్ప ప్రథా జాయ సర్వతః పరిసర్పణాత్ , 1. 

ఉవ్వు, పులుపు, కారము అను నీరనములు కలపదార్థములను, ఉన్హముగ నుండు 

పదార్థములను విశేవముగ సేవించుట మున్న సుశారణముల చేత వాత పీ క కఫములు 

ప్రకోవమునొంది రెఘీడువిధములై న విసర్పములను కల్లించును. ఇయ్యది శరీరమున స్థాన 

నియమములేక వలుబెరంగుల నంచరిం చుటం జేసీ విసర్ప మని చెప్పబడును. 

చరకమున నీవినర్ప మశువ్యాథికి శండువిధముల వ్యుత్పత్తి రెండు నామముల 

నిట్లు చెప్పెను:=ో“వివిధం సర్పతి యతో విసర్బ స్టేన స సత. వరిసర్పోషథ 

వానామ్నా సర్వతః వరిసర్పణాలత్ *” (చరక చి. అ. ౨౧. న్లో ౧౧౧) ఈవ్యాధి వలు 

"తెరంగుల శరీరమున వ్యాపించుట జేసి వినర మనియు, శరీరమున స్థాననియము "లేక 

అంతటను తన కిచ్చవచ్చినట్లు వ్యాపించుటం బేసి వరిసర్పం బనియు 'జెచ్చంబడును. 
“వివిధం సర్పతీతివిసర్పకి *వరితఈః (సర్వత్ర) సర్పతి (గచ గత) ఇతి---వరిసర్పః అను 

వ్యుత్పత్తుల చే పె జెప్పబడిన రండువిధములగు అర్థంబులును, నామంబులును నిర్పుడును 

శరీరముల స్థాననియమము లేక నానావిధములుగ వ్యాపించు క్రూర్వమెనవ్యాధి విసర్ప 

మను సామాన్యలక్షణము ఈవ్యాధికి పేరుచేతచే యేర్పడును. 

0 విసర్ప భేదములు oe 

పృథ క్రయ స్తీ భిశైైకః విసర్బాః ద్వన్ష ్ వజాస్త్రయ 

వాలికః వెల్తికశై వ కఫజస్సాన్ని పాతికః, 2 



వీసర్పనిడదానమ్ త్త] 

చత్యార ఏతే వీసర్పాః వతు నే ద్వన్ష (జా స్త్రయః, 

అగ్నే యో వాతపిత్తాభ్యాం గ్రవ్హ్యాఖ్యః కఫవాతేజః, 8 

యస్తు కర్ణమకో ఘోరః సపి _త్రకఫసమ్మవ్క 

వాతపిత్తకఫములు మూడును వేశ్వేరుగను, అన్నియు కలిసియు శకెండేసీ 

దోషము లొకటిగ జేరియు విసర్పముల గల్లించుశు. అందు వాఠమున గల్రినది వాతి 

కము, పీత్రమున గల్లినది మై ల్లికము, కఫమున గల్లినది శై ష్మేకము, మూడుదోవములును 

సమములుగ ప్రకోపించి కల్లినది సాన్ని పౌతికము, ద్వంద్వజములలో వాత పి క్రములచే 

గల్లినది ఆగ్నేయము, (అగ్ని విసర్పము) కఫవాతములచే జనించినది |గృంథివిసర్పము, 

పి త్రకఫములచే జనించినది కర్ణమము నని చెప్పబడును. ఇత్తెరంగున వీకదోషజములు 

మూడును సాన్ని పాతక మొకటియు ద్వంద్వజములు మూడును గలిసీ విసర్పము వీడు 

విధముల నుండును. 

చావ్యాకారణములై న శ స్త్ర ప్రవారాదులచే జనించినడి తీతజవిసర్ప మొండు 

అధికముగ గానవచ్చును. అయినను ఈవిసర్పలతణమును జెప్పునపుడు భోజుడు 

“పి త్తవిసర్పవల్లిజం తస్య శేషం వినిర్జి శేత్ ” ఆనువాక్యముచేత పిత్తవిసర్పలక్షణములు 
అనీ mn ౧) er. 

కలియుండునని చెప్పెను. కావున మీతజవిసర్పము పె ప్ర్క విసర్పాంత ర్భూతమని కలంచి 

పృకృతృగ్సంథకారుడు “విసర్పస్స ప్రధా జేయ” ఆని యుడువిధములుగ వరిగణనము 

'జేనెను, 

అర్ర విసర్పృమున పోవదూపష్యసంబంధము అయా 

రక్తం లనీకా త్వజంసం దూప్యుం దోషాస్త్ర యో మలాః 4 
ఆ - 

we అ 0 
విసర్బ్చాణాం సముత్చేతే విజ్లియాస్స_ప్పథాతేవ్క, 

రక్తము, లసీక (త్వగ్గత మైననీరు, చర్మము, మాంసము అను నీనాల్లు దూమ్యము 

లును, వాతపి తకఫము లను మూడుదోషములును చేర విసర్పములు జనించుటకు కార 

ణము లగును. (అనలా వాతపిత్తకఫములు మూడును రక్తలసికాచర్శ్మమాంసములను 

నట్టి నాల్లుధాతువుల నాశ్రయించి విసర్పముల గల్లించు నని భావము, 

ఇచ్చట దోషములు మూడునుగూడ శరీరమును ధరించుటకు (సమస్థితినున్న 

పుడు) కారణములగుటంచేసి -ధాతుశబ్దముచే జెప్పబడునుగాన దోషములగూడ జేర్చి 
“న వఇధాతవి అని చెప్పబడెను. ఆదోషములే విగుణముల్రై నపుడు శరీరమును మలిన 

ముగ (రోశాదుల గల్లించి చేయునుగాన, మలము లనియు జేవుబడును శావున 

“తయోమలాః అని చెప్పబడెను, en 



499 మాధవనీదో నే 

మరియు విసర్పములసంప్రా ప్టిని శ్రుతు లి ట్లుపదేశించిరి:“త్వడాంసశోత్లి క్ర 
గతాః కుపితాస్సు దోషాః సర్వా జ్ఞసారిణమవోస్థితమా తృలిజ్ఞమ్, కుర్వ ని యం విసృత 
మున్నతమాశు శోఫం తం సర్వతో విసరణాచ్చ విసర్పమాపహుఃొ పోవములు ఆయా 
"కారణములవేత (ప్రకుపితము లై త్వజ్థాంనరక్రముల నాశృయించి, శరీరమున నొక్క 
చోటనెన నిల్క_డలేక సకలావయవములయందును సంచరించు న్వ'భావముగల్లి వ్యాపిం 
చునదియు, నున్నతంబునై ఆయాదోవముల లత్షణములతో గూడిన వాపుకు అతిశీఘు 
ముగ తటాలున గల్లించుళు. ఇది నల్లెడల వ్యాపించు న్వఫెవము గల్లుటం జేసి విసర్బ 
మని చెప్పబడును. 

మరియు విసర్ప ములకు బాహ్యాంత ర్ఫేదముల నిట్లు చరకాచార్యులు చెప్పిరి: “బహిశ్ళి)తః క్రితశ్చాంత స్తథా చోభయనం శ్రిత, విసర్పో బలమే తేషోం ఖాయం 
గురు యథోత్తరమ్” (చరక. చి. అ. ౨౧. శ్లో, ౨9) (పృకుపితము లగుదోవములు 

0౧0 

శరీరమునందలి బావ్యాస్థానము నాశ్రయించి విసర్పమును గల్లించినది చావ్యావిసర్పము. 
శరీరమునందలి లోభాగము న్మాశ్ళయించి (ప్రకుపిశములై విసర్పమును గల్లించిన నది 
అంతర్విసర్పము* బావ్యుంఠతర్భాగముల రెండిటి నాశ్శయించి విసర్పమును గల్తించిన 
నది యుభయా క్రితము. రఈమూటిలో బావ్యూమునకన్న నాంతరవినర్పుంబును, దానికన్న 
నుభయా, శ్పితేంబును బలవ క్రరయమెయుండును. 

బాహ్మాది వినసర్సల శ్ ఆములు వాగ్భటుని చే నిట్లు చెప్పబడియె: “విద్యా 

క్షత్రాంశరా శృయం, మరిోవతా పాఠ్సం మోనోదయనానాం విఘుట్టనాల్ , తృష్టాలి 
యోగా 'ద్వేగానాం విషమం చ (ప్రృవర్హనాత్ , ఆకు బాగ్ని బల భ్భంశాత్ అతో 

బావ్యూం విపర్యయమ్ి (ఆ. వా ని. అ. ౧౩. ఫోం కగిరోల హృదయము 
మున్నగు మర్శ్యములయందు సం తావముగల్డుట, మూర్భజనించుట, చెవులు ముక్కులు 

మున్న గుస్థానములయందు విశేవముగ నదరుపాటుకల్లుట, అధికముగ డన్పికల్లుట, మల 
మూ శ్ర వాతాదివేగము సరళముగ (ప్రవ _ర్రింవక విషమముగ వెడలుట, జఠరాగ్నియు 

శరీరబలంబును అతిశీగ్యుముగ నళించుట ఈలతణములు గానవచ్చినయెడ విసర్పము 
అంతరాశ్హయమని యెరుంగునది. _పె చెష్పినలత్షణముల కన్న వివరీతములగు లత్షణములు 
కల్లిననాడు చావ్యో శయ మనియు నెరుంగునది. వె జెప్పీన లతష్షణములన్నియు వ్యామి 
శ్రాములుగ నున్న నా డుభయ్యాళ్ళ మని భావము. 

మరియు చరకమున “బహీరార్లా శ్రి తం సాధ్యం అసాధ్యముభయా శి తమ్? 
విసర్పం దారుణం విద్యాత్చుకృచ్చ్భ)౨ త్వ న్తరాశ్యయమ్” (చరక. చి. ఆ. ౨౧: 
న్లో. ౨౦) అని చెప్పియుండుటం చేసీ బావ్యామార్లము న్నా క్రయించిన విసర్సము సాధ్య లా 

మనియు, చాహ్యాంతర్భాగముల రెంటి న్నాక్కయించినది యసాధ్య మనియు, అంతరా 
శ్రీశము కృచ లృ సాధ్య మనియు ఇెరుంగునది. 



వీసర్పనీదానమ్ శ్తీల్లేత్ర 

అధి వాలికవిసర్పలమీణము ఫఆా- 

Ct తత్త వాతాత్స వీసర్పో వాతజ్వరసమవ్యుథః, 

నో థస్ఫ్సురణనిస్తాద భఇదాయాసార్షి ర్రిహర్ష వాక్, 

వాతప్ర, కోపమున జనించిన విసర్పమునందు వాతజ్వరమున గల్లు బాధలు కల్లును. 

మరియు ఇచ్చట విసర్పృము వ్యాపించునో అచ్చట వాపు కల్టును-. ఆ వాపు అదరు 

చుండును. సూదుల బొడిచినట్టును వగులదీయునట్టును పోటును నొప్పియు కల్లును. 
ఆయానము కల్లును. నొప్పి పుట్టును. అచ్చోట రోమములు నిట బొడిచియుండును, 

అరి పె తికనిసర్పలతమణములు ఆతా 

పి త్తాద్దుంతగతి; వీ తృజ్వరలింగోఒతిరో హితః, 6 
య స —0 

క్స్ _ర్తేప్రకోపమున జనించిన విసర్పమున వాపు అతిశీఘ్రుముగ నొకచోటినుండి 

యింకొకచోటికి బోవుచుండును. పిత్తజ్వరమునకు సమానములగు లతఠణములు కలిగి 

యుండును. మిక్కి_లి యొజ్జనె యుండును. 

అర్ర కఫజవిసర్పలతణము ధ్రిశ్రా 

కఫాత్క_ణ్ణూయుతేః స్నిగ్ధ ఫజ్వరసమానరుక్ , 

కఫ(ప్రశోవమున గల్లిన విసర్సమున దురదకల్లి స్నిస్ధముగ (నిగనిగలాడుచు 

నుండును, కఫజ్వరమునకు సమానలమణములు కల్లును, 

ఇచ్చట జ్వర పృక రణమున జెప్పిన వాతాది జ్వరలమణములు ఆయావిసర్పమున 

గూడ జనించును. అవిగాక మెబెప్పబడిన విేశేషలత్షణములుగూడ కల్లును అని 

యొణుంగునదిః 

అగ్రి సాన్ని పూలికఏినర్పలక్ష ణము 9ఆా- 

సన్ని పొతేసముత్లేశ ఎ సర ఏలింగ సమన్వితః, 7 

శీ దోవములును సమములంగ ప్రకోపించి కల్లిన విసర్పమున వాతికాది విసర్ప 

ములకు పదుచేరున జెప్పబడిన లత్షణములన్నియు కల్లియుండును. 

అధి అగ్నివిసర్ప (వాతవీ త్రజు లక్షణము ధ్రికా- 

వాతపిత్తాజ్ల జ్ఞ షరచ ర్థిమనా రా తీసారతృడ ఛి )మైకి 

అన్మిఖేదాన్నీ సదనతమకారోచనై ర్యుతః, నే 
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కరోతి సర్వమజ్దం చ దీప్తాంగా రావకీర్ణవత్ , 

యం యం బేశం విసర్బ్పళ్చ విస్పతి భవేత్చ సః, 9 

శాంతాజ్జారాసితో నీలో రక్షో వాశు చ చీయళతే, 

అన్నిదగ్ధ ఇన స్ఫోశైః కీఘగ త్వాద్దుతం స చ, 10 

మర్తానుసారీ వీసర్పః సా్యాద్వాతో 'ఒతిబల_స్త స్తతః, 

వ్యధేశాబ్దం హ రేత్సంజ్ఞాం నిద్రాం చ శాషసమోరయేత్ , 1] 

హొక్కాం చస గతో ఒవస్థాం ఈద్భశం లభతేన నా, 

కరచిచ్చ రారతి గన్న భూమిశ యా్య్యసనాదిషు, 2 

చేష్టమాన _స్థతః క్లిస్ట్రో మనోదేహప్రమోహావా౯, 

దుష్ప 1బోధోఒక్ను తే నిద్రాం పో వీసర్ప ఉచ్యతే, 18 

వాతపి క్లజములు రెండును ప్రకాషంచుటన గల్లిన విసర్పమునందు జ్వరంబును, 

మూర్భయు, వాంతియు, అతిసారంబును, డప్పీయు, (గృనుంబును, అస్థి భేదంబును 

(అన్థులలో నొప్పి; ఆగ్నిమాంద్యంబును కల్లును. చీకటి గృమ్మినట్టుండును. తరోచకము 

కల్లును. మరియు శరీరమునం చేయీ స్థలమునకు విసర్నమప షృచుందునో, ఆయాస్థల 

మున జ్వలిం చుచుండు నివ్వుకణముల జని నవిధముగ మంటబుట్టును. మరియు నాయా 

ప్ర చేశములయందు నివ్వుచల్లారిన బొగ్గులవలె నల్హగవై సను, లేక ర _కృవర్షముగవై నను 

నివన కాలిన బొబ్బలవంటి బొబ్బలు వ్యాప్ంచియుండును. విసర్పము అతికీన్ళముగ 

వ్యాపించు స్వభొావముకలది గాన అతిత్వరితముగ వృదయాదిముర ములను వ్యాపీంచును. 

దానం జేసి వాతము మిక్కిలి ప్రబల్వమె అవయవముల నన్నిటిని బాధించును. ప్రజ్ఞ 

దప్పించును. నిదను బోగొట్లును. శ్వాసమును బుటించును. ఎక్కిళ్లు కలుగును, ఈ 
ల లో లు లు రం 

విసర్పముచే బిడింపబడిన మనుజుడు ఇట్టి దురవస్థనుబొంది భూమీయందు వరుండినను 

కూర్చ్పుండినను నిలిచినను నుఖము లేశమెన లేక, పుడమివయింబడి పొరలాడుచు 

మిక్కలి కష్టమునొంది, మనన్సుయొక్క_యు శరీరముయొక్కయు శ్రామముచే గలిగిన 

త్మీవమెన నిద్రను బొంది బలవంతముగ నైన మేల్కానజాలకయుండును. (తుట్టతుదక 
మరణరూవ మైన గాఢనీదుర యని భావము 

ఇర (గ్రంథి (వాతకఫు వినర్పలత ణము గ్రిఇా 

కథన రుద్గః వవనః భిత్వా తం బహుథా కపమ్, 

రకం వా వృధర _కృస త్వక్సి రాస్నా యుమాంసగ మ్, 14 
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దూషయిత్నా తు దిర్టాణువృ _త్తస్ట్రాలఖ రాత నామ్, 

గనీనాం కురుతే మాలాం సరకాం తీవ రుగ్గ ఏ రామ్, 15 Uథ ఆం "ఆఅ ్జ 
క్యాసకాసాతిసా రాస్యశోపహి క్కావమి భ్రమైః 
మోవావై వర్ల మారా దళ ద్ద గ్నీ సదనై ర్యు తామ్, 16 

బ్రతయం గన్ధివిసర్పః కఫమారుతకోవజః, 

కఫము (ప్రకోవమునొంది తొలుత వాయుసంచారమార్డ ము నడ్డగించును. దానం 

చేసీ వాతము (ప్రకుపిత మె తేన కడ్డ మైన కఫమును వలువిధములుగ భేదించి, మిక్కిలి 

వృద్ధినొందిన రక్షముకల మనుజునియొక్క త్వక్కును సిరలను స్నాయుఫవును మాంస 

మును అశ్రయించియుండు రక్తమును బొత్తుగ చెరిచి, దర్భ ంబులును సన్న వియు స్థూలం 
బులును వర్తులంబులును కఠినంబులునగు (గ్రంథులను మాలికవలె వరుసగ నుండునట్లు 

గలిగించును. అయ్యది రక్షవర్ణంబై తీవమైన నొప్పియు జ్వరంబును కల్షియుండును. 
ఏ ణ ఆజా \ Jae ౧ 

మరియు నీ వ్యాథియందు శాషసంబును, దగ్గును, ఆఅతిసారంబును కల్లును, నోరు తడిలేక 

యండును. ఎక్కిళ్లు తీ వృముగ వచ్చును, వాంతి యగును. ఒడలు తిరుగును. చిత్త 

(గ్రమము (గృమును. శరీరవర్ష ము మారియుండును. మూర్చ (గృమ్మను. అవయవములు 

న్-చ్చును. జఠరాగ్ని నశించును. ఇయ్యది కఫవాతముల ్రకోపమువే గల్లిన గ్రంధి 
వినర్పం బని యొరుంగునది. 

రి కరమ (కఫపి శ్ర) విసర్పలఊ్ణము ధ్రిత్రా- 

క ఫపిత్రాజ్ల సర_స్తృమ్మ్ళో నిద్రాతన్దా) ని రోరుజూ, 17 

అజ్జావసాదవి కేపౌ వ, లేపారోచక శో మ్మా 
ఒల్లో 5 =) మూార్భాగ్ని హానిర్భేదోఒస్థ్నాం వపా సెన్షి/యగ్ "రవమ్, 18 

ఆమోవవేశనం 'లేపః స్పోతసాం స చ సర్పతి, 

స్రైాయెణామాశయం గృహ్హాక ఏకదేశం న చాతిరుక్, 19 

పిటిక రవకీర్ణి' ఒతిపీతలోషి త పాలు రై వి 

న్నీ గ్ఞోఒసితో మేచకాభో మలినశో ్ రథ వాల్ గురుః, 20 

గమ్మిరపాకః. స్రైబోస్థిహ్తా స్పృష్టః శ్లీన్నో ఒవదీర్య తే, 
పజ్క-వచ్చీక్ల మాంసశ్చ స్పష్టస్నాయుని రాగణః, “Rl 

శవగన్టీ చ వీసర్పః కర్టమాఖ్యముక న్తి తమ్, 
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కఫపి త్తములం శిండును పృకోపించుటచే గల్లిన విసర్పమునందు జ్యరము శల్టును, 

శరీరము, _స్పంభించును. నిదృ్యయు మెకంబును కల్లును, తల నొచ్చును. శరీరము కృళిం 

చును. కాలుసేతులను వలుమారు విదలించును, శరీరము జిగట కలిగియుండును. అరో 

చకంబును, (ఛమంబును, మూర్భయు కల్లును, జఠరాగ్ని నళించును, అస్థులలో పగుల 

దీయునట్టు నొప్నిపుట్టును. డప్పి యధికమగును. చకురా దీం ది యములు బరువుగ 

నుండును. భుజింపబడిన యాహారము జీర్ణముకాకయీ వెడలును. నాసీకాది స్రోతో 

రంధ్రృములయందు జిగట కల్లియంంండును. మరియు కఫ పిత్తములకు అమాక షమ 

స్టానముకావున నాభికిని _స్ప్వనములకును నడువు నుండు అమాశయమున నొకచోట 

తొలుత నీవిసర్పము వ్యాపించి పిదప శరీరమున వ్యాపించును. మిక్కిలి బాధలేక 

స్వల్పముగ నొప్పి కలిగియుండును, మిక్కిలి పీతవర్థంబె నను రక్తవర్గం ౫ నను 

పాండువర్గం బై నను కల బెబ్బలచే నాపరింవబడి యుండును. ఈవినర్పము స్నీగ్గంబును 

కృష్ణ వర్ణ ౦బును లేక నెమిలిమెడవలే చిత్రవర్ష్మంబును మలినంబును నగువాపు కలిగి, 

అయ్యది మిక్కిలి బరువుగనుండును. మిక్కిలి లోభాగమున పరివక్షమగును. వేత 

తాకిన మిక్కిలి వేడిగ నుండును. మాంసము కుళ్ళి బురదనలె మాంస మూడిపోవును. 

మాంస మూడుటచేక లోవలనుండు స్నాయువులును సిరలును స్పష్ట్రముగ గానంబడు 

చుండును. పీనుగవంటి దుర్లంధముకల్లి యోరువశక్యము గాకుండును. (ఇచ్చట 

మాంసము కుళ్టుటచేత నొప్పి ఫ్ర వృముగ నుండదు కావున “న బాతిరుక” అని చెప్ప 

బడినది, ఇయ్యాది కఫ కఫ ఏ త్రములచే ? గల్లిన కర్షమనిసర్ప మని చెప్పబడును 

రి తళేజపసర్నలక్ష ణము రఆ్రా- 

బాహ్య హేతొః మళాత్కుద్ధః సర_క్షం పి త్తమోరయన్, 22 

విసర్పం మారుతః కుశ్యాత్యు ముళసదృనై. న్చీతమ్, 

స్సోమై న్లో ఛథజ్వరరుజాదాహాఢ్యం “శ్యాసకో ణితమ్, 28 

ళు శ స్తృప్రవారము మున్నగు చావ్యా (శరీర సంబంధములేక యాగంతుకములై న) 

కారణములచేత వాతము ప్రకుపిఠమె రక్తముతోగూడిన పీత్తమును ప్రకోపింపశేసి 

విసర్సమును గలిగించును. ఈ విసర్పమున ఊలనలవంటి యాకారము కల బొబ్బ లోక 
ములతోగూడి కోఫ జనించునుః జ్వరంబును, మంటయం విశేషముగ నుండును, వాపు 

ఎజ్జినిరంై నను శ్యామవర్షం బె నను కలిగియుండును. ఇయ్యది చబ్బలవేశనైన గాయ 

ములవలన కల్గును కావున తృతజవినర్ప మని చెప్పబడును, 
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ర_క్షపీ త్తములు ఊతవిసర్న మున (వ్ర, కోపించు నని ఈ తజవిసర్ప లక్షణము నిట్లు 
భోజుడు చెప్పెను:===“శ స త్రత్రవానై నెశ్రెస్త వ్యాళద_న్తన'క్లొరపి, ఈ లేనావ్యథవా 
భగ్న బహుదోషస్య దేహినః. రక్తం విత్తం చ కుపితం చ్రగామాశు పృవద్య శే, కురు 

జన 4 అధ సీ సమేతేతు వ్రణకోథం సుదారుణమ్. ఆచితం తనువిన్ఫోటైైః కృ షై! "షె వీతక్ష 

సన్ని భెక వీ త్రవీసర్పవల్లింగం తస్య ేషం వినిర్జి శేత్ ల (భోజుడు శస్త స్తృప్రహారాదు 
లచే నైనను, పులి మొదలగు శ్ఫూరములై న మృుగములయొక్క. కోరలు గోళ్లు మున్నగు 
వానిేవై నను గాయములు కల్లినన్కు లేక యితరకారణములచే విరిగినను, రక్తము పి త్తం 
బును ప్రకోపించి, వె జెప్పిన కారణముచే గలిషిన (వృణాస్థానమున జేర మిక్కిలి క్రూర 
మగువాపును కలిగించును; అయ్యాది నల్లనిరంగును; వచ్చనిరంగును కల బొబ్బలచే 
వ్యాప్తమై శరీరమున వ్యాపించును. “ఇయ్య్యది పిత్త విసర్పమున జెప్పిన లక్షణములు 

కల్లియుండును. 

మరియు పె జిప్పిన వాతాది విసర్పము లన్ని టియందును ప్రారంభమునే తగిన 

చికిత్స చేయక యుెపీక్షీంచినచో నవి కొంత కాలమునకు వకములై పగిలి వాతాదులచే 
గల్లు (వృణములకు జెప్పిన ఆయాలతణములతోగూడి (వృణరూవము నొందును. (వాత 

విసర్న వృణమున చాలిక వృణలకీణములు కల్లును, ఇవ్విధముగ నే తక్కినవి యూహిం 

చునద్చి ఈవిషయమును వాగ్ళటాచార్యలు ఇట్లు వెప్పిరి:.--"“స్వదోషలిఎ వై క్చీయం తే 
సర్వే న్ఫోబై ర-ప క్షీ తాక, లేవ వక్వభిన్నాక న్యం సం చ చి శ్ తి వ వృణలత్షణమ్” 
(ఆ. వా. ని. అ. ౧౨. శ్లో, ఈలా 

అరి విసరోప ద వములు ఈ 

జగరాతిసారా వమభథు_స్ట పజాంసదశళనం క్ల కము 

అరోచకాఒవిపాకౌ చ విస సర్పాణాముపద్ర వాః, 24 
జ్వరము, అతిసారము, వమనమ్బు చర మాంసములు పగిలి యూడుట్క బడలిక, 

ఆరోచకము, అజీర్ణము ఇవియన్నియు వినర్పములయందు కల్లు నువద్రవములు, 

_అర్రి ఏసర్పసాభ్యాసాధ్యనిర్ణ యము ధ్రిత్రా- 

నీధ్య ద్తి వాతక్షపవీ పిత్తకృతా విసర్బాః 

సర్వాత్మ కక మతకృతళ్చ న సెద్ధి మెత్సి 

పిత్తాత్సకో ఒబ్జునవవుళ్చ ఛవేదసాథ్యః 

కృచ్బాళ గ్ "మర్ష్మసు భవ_న్సిపా సర్వ ఏవ, 2ర్ 
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చెకెప్పిన విసర్పములలో వాతపిల్తే - కఫములచే వేరువేర జనించిన వినర్పములు 

మూడును సాథ్యములు. త్రిదోప.సన్ని పాతమున జనించినదియు, తతముచే గల్లినవిన 

ర్పంబును, పిత్తోల్చ్బణముచే గల్లి కాటుకవలె నల్టనైయుండు అగ్నివిసర్పంబును నసాధ్య 

ములు. మరియు _-పెజెస్పిన వినసర్పములలో చెద్దియెన వృాదయాది మర్మ స్థానముల 

జనించెచేని అవి యన్నియు కృచ సాధ్యము లగును, 

66 గ ఒల్లో ఇల 19 

అహైంగవృాదయమున..'అసాథ్యా కతసర్వ్బోత్డే' సర్వే చాక్రాన్లమరకాః 

(అ, వ్యా ని, అ ౧౩. శ్లో, ౬౭) అనియున్నది కావున మర్శ్యస్థలముల జనించిన 

విసర్ప ములన్ని యు నసాధ్యము లని తెలియుచున్నది. (ప్రకృత గ్ర గ౦థమున కృచ్ళ) 

సాధ్యము లని చెప్పునది యవస్థా భేదము ననుసరించి యని యొరుంగునది. మరియు 

“శీర్ణస్నాయు సీరామాంసాః ప్రశ్షి న్నా క్ళవగస్థ యక (అ. వా: ని. అ. ౧౩. న్లో 

౬౭) అని వాగ్భటాచార్యుడు ఇెప్పియుండా టం జేసీ యేవినర్సం,బెన సిరాస్నాయు 

మాంసము లూడి కుళ్ళి శవమునుబోలె దుర్గంధముగ నున్నచో నన్ని విసర్పములును 

అసాధ్యము లగును. 

ప్రతీ ,శీ మాధవకరవిరచితే మాధవనిదానే 

విసర్పనిదానం సమా _ప్పమ్, 

శ్రీ 



౫౩ ఏిస్సోటనిదానమ్ 

వే విస్ఫోటమునకు విసర్పములబో లె దోషదూపష్యుములు సమములుగ నుండును 
కావున విసర్పనిదానమును శజెప్పినపీదవ విస్నోటనిదానమును జెప్పుట..._ - 

-ఇఅర్రి విన్ఫోటము జనిం చుకారణములు, సంప్రా_పియు ఈ 

కట్వన్లుతీళ్లో ప్లవిదాహిరూవమా నై రజీక్షాధ్యశనాతవై శ్చ, 

తథ రుదోమేణ విపర్య యేణ కువ్య న్ని దోపాః పవనాదయ సు, 1 
—0 —0 నాలో 

త(చమా శి త్ల లే ర కమాంసానీని వదూపం చ స్ లేవి రక్త ౦నాస్ధని వ్ర దూప ; 

ఘో రాన్కుర్ల న్స్ విన్ఫోటా౯ సర్వా౯ జ్య్వరపురస్పరాన్, 2 
కారము పులుపు అను రసములు కలపదార్థముల సేవించినను, తీశ్హంబులున 

ఊష్ట్రంబులును మంటబుట్రించునవియు జిడ్డు లేక రూతంబులును నగువదార్థముల నెనను, 

తూరములశాన భుజించినను, భుజించిన యాహారము జీర్ణ ముకాకమునుపు మరల భుజించి 

నను, ఎండలో సంచరించివను, భుజించినతోడ3నే మరల భుజించినను, బుతుధర్యంబు 

లెన శీతోష్ణ పరిస్థితులు దుష్టములుగ నుండినను, ఆయా బుళుధర్థములై న ఫీత్రోస్టైదులు 
మారియుండినను, వాతకఫపి త్తములు మిక్కిలి (పృకోవమునొంది చర్మ ము నాాశ్శయించి 

రక్తమును మాంసమును అస్థులను చెరిచి మిక్కిలి క్రూరములైన విస్ఫోటముల (బొబ్బ 
లను కల్లించును. అట్టి విస్ఫోటములు ముందు జ్వరముకల్లి పదవ పొడనూపునుః 

ఇచ్చట “జ్వరపురస్పరాక౯” అని వెవ్వుట చేత నివ్యాథి తొలుత జ్వరము కల్లి 

మృట సంప్రాప్హ మగునని తెలియుచున్నది. (విస్సోటముల కన్ని టికిని జ్వరము ఫూర్వ 
రూవ మని భావము.) భోజుడు విస్ఫోటసంప్రా ప్పి నిట్లు చె ప్పెను:--*'యథార క్షం చ 

పిత్తం చ వాలేనానుగతం త్వచిి అగ్నిదగ్ధనిభాక స్ఫోటాక్ కురుళస్పర్వబేవాగాక 
నసజ్వరాక. నవరీదాహాక్ విద్యాద్విస్క్ఫోట కాం స్తు తాక ” రక్తపి త్తములు అండును 

(పృకుపితములై. నెతముతో గలిసీ చర్మమునందు నివ్వున కాలినబొబ్బలవంటి బొబ్బల 

శరీరమునం బెల్ల కల్లించును. అయ్యవి జ్వరముతోగూడి మిక్కిలి మంటకల్లి యుండును, యు ౧ ౧ 

ఈవ్యాధి విస్ఫోట మని చెప్పబడును. 

౬9 

ఈవాక్యమునుబట్రి చాతికాది విస్పోటములయందును రక్తపి తములు ప్రధా 
నములై యుండు ననియు, బొబ్బలు నివ్వునకాలిన బొబ్బలబోలి మంటకల్లి యుండు 

ననియు తెలినెడిని. 

x విస్ఫోట మనగా కొన్ని పాంకములయందు క నర్చిో యని వాడబడునది గాని 
56 న్ ౧ ॥ ఆటలమ్మ యని వాడబడు సాంక్రమిక వ్యాధిగాని కావచ్చును 
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0 విస్పోటసామాన్యలత్ ణము ఈ 

అగ్ని దగ్గనిభాస్సో ఫటాః సజ్వరా ర_క్షపి త్రజాః, 

క్యచిత్సర్వే త్ర త వా దేహౌ హీ వీస్పోటా ; బ్రతి తేన సృృతాః, క్ర 

శరీరమం దొకచోటనైె నను, దచేహామునందంతటనైనను రక్తపి శ్రములచేశ నివ్వున 

కాలినవిధముగ బొబ్బలు కల్లి జ్వరముతో కూడియుండు నెడ నయ్యాది విస్ఫోట మని 

చెప్పబడును. 
అరి వాలికవిస్ఫో టలత్ష ణము రికా 

శిరోరుక్నూలభూయిష్టం జ్వుర_ప్త ్ రట్బరం ఛేదనమ్, 

సకృష్వవర్ణ తా చేతి వాతవిస్ఫోటలకుణమ్, 4 
రా రా 

వాళ పృకోపమాన గల్లిన విస్ఫోటమునందు తలనొస్పియు, ప్రబలమైన శూల 

నొప్పీయు జ్వరంబును, డప్పియు కీళ్ల నొప్పియంు కల్తును, బొబ్బలు నల్బనిరంగ కల్లి 

యుండును. 

అధి ౫ మె త్రికవిస్సోట లక్షణము ఏతా 

జ్వరదాహరుజా గ్రా సా వపాకతృన్లాభిర న్వితమ్, 

పీతలోహితవర్డ్మ 0 వ ఏ పి_త్తవిస్ఫోటలతు, ణము, ర్ 

వి త్త పృకోవ మునగల్లిన విస్ఫోటమునందు జ్వరమువచ్చుును. మంటయుు నొప్పియు 

కలీ నీరు స్రవంచుకు. పుండగుకు. దప్పి యధికమగును. స్ఫోటములు పీతవర్ణంబులును, 

ర'కవర్ణ ంబులు చెయుండును. 

తెరి కఫజ విస్ఫోట లక్షణము థితా- 

రరర రకా డాి కలా నలిన పృ ల 1, 

ఆపెదనశ్చిరాళ్చాక స విస్ఫోటః ఖాత్మ రి 6 

కష్టమున గల్లిన విస్ఫోటమునందు వాంతియు, అరోచకంబును, జడత్వంబును 

గల్లును. బొబ్బలు దురదకల్లి కఠినములై పాండువర్హ ౦బు కల్లియుండును. నొప్పిలేక చిర 

కాలమునకు పరిపకష్టమగును. 

0 ద్వ్ద రె విన్ఫోట లవణము శిత 

వాతేపి _తృకృతో యస్తు కురుతే తీ వృవెదనామ్, 

కల్లూ నె స్తేమిత్యగురుభిర్దానీయాత్క_ఫహాతికమ్, 7 

కయ రాపో జ(రశ్ళరి రతెసుకపఫె తిక్క, 
స (0 ఆదు రాలా మ 

వాతవీ త్తములశెండిటి సంసర్లమున గల్లినవిస్ఫోటము మిక్కిలి త్మీవ్వమైన బాధ 
కల్లియం౦డును. కఫవాళముల సంసర్లమున గల్లిన విస్ఫ్పోటమునందు దురదయు, జడత్వం 
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బున భొరంబును గలిగియుండుకు. కఫపిత్తముల సంసర్లమున గల్లిన విస్ఫోటమునందు 
దురదయు, మంటయుు, జ్వరంబును కల్షియుండును, వాంతి యధికముగ నగును. 

అరి సాన్ని పౌతికవిన్యో టలత్నణము ధఆా- 

మభ్య నిమ్నోన్నతో= స్తే సె చ కఠినోఒల్ప ప్ర ప పాకవాన్, ర 

దాహ రాగ తృ వమామోహచ్చ్టి మూ ర్భారుజాజ్వ రాం, 

పృలాపో వెపథు సనా? సోఒసాధ్యస్పా $ర్తి తి దోషజః, 9 

సన్ని పాతమున జనించిన విసోటమున బొబ్బలు నడుమ వల్లమె కొసలయం 
దున్నతముగణె మిక్కిలి కఠినములై కొంచెముగ పాశము నొందును. విశేషముగ మంట 
కల్లి యెజ్ఞనై యుండును. క్షీడపి ప్పి కల్లును. చి క్ల భ్ర్కమము కల్లును, వాంతి యగును, మూర్చ 

గోము మును. నొప్పీ తీ వ్రమగుకు. “జ్వరము వచ్చును. ఆనంబద్ధములంగ మాటలాడును* 
వణాకుపుట్టును* కునికి పు కల్పును. ఇయ్యది మిక్కి_లి యసాధ్యము. 

అరి ర కృవిస్ఫ్పోటలక్ష ణము రి 

రకాఃర _కృసముత్సానా; గుద్దని ద్రుమస న్ని ఫా, 

చేదితవ్యాస్తు ర న వై వై ల్రీకేన చ హేతునా, 10 

స తే సిద్ధిం సమాయా న్రి సిద్ధెర్యోగశనై రవి, 

ర_క్తమున కల్లిన విస్ఫోటములు గురిగంజలను పవడములనుబో లె ర కృవర్ద్య౦బులై 

యుండును. ఇయ్యది రక్తమువేతను పి త్రముచేతను జనించును. (రక్తమునకును వీత్తము 

నకును గుణములు సమానములుగ నుండును. కావున రక్తము ప్రధాన్నమె పిత్తము అను 

బంధముగ నుండు నని భావము.) ఈర_క్తవిస్సో టములు వలుజెరంగులై న సీద్ధామధముల 

నువయోగించినను నిమలించుట మిక్కిలి దు స్తరము. 

pn విస్ఫోటసా ధ్యా సాధ్యనిక్ల యము ధా 

ఏకదొ హీళ్టితస్పాధ్యం, కృచ్చ సాధ్యా దిషదోపజకి 

సర్వదోహిర్థితా' ఘోర _స్థ్వసాథో్యో భరూర్యువద్రవః, 1l 

సె జెప్పబడిన విన్ఫ్చోటములలో నొక్కొ_కదోవముచే గల్లిన మూడును సాధ్య 

ములు. ద్విదోవసంనర్లమున గల్లినవి మూడును కృచ్ళ, సాధ్యములు. ' త్రిదోషసన్ని 

పాతమున గల్లిన విస్ఫోటములు మిక్కిలి (కూ రము లై యుండును ; కాన నసాధ్యము 

లగును. మరియు జ్వరము మున్నగు ననేకోవద్రవములు వీవిస్సోటమున కల్లినను నవి 

యన్నియు నసాధ్యము లగును, (విసర్పమున _జెప్పినజ్వరము ఆతిసారము మున్నగు 

నువృదృవములు విస్సోటములకు గూడ నుషృదృవములుగ నెరుంగునది-) 

వతి శ్రీమాధవకరవిరచిే మాధవనిదానే 

విస్సోటనిదానం సమా వుమ్, 
CERES MDE tad 



౫౪వముసూరికాని దానమ్ 

క 

శముసూరిక యను వ్యాధి విస్ఫోట భేదమె దానికి సమాన కారణముల'చే గల్లునడి 
౧ 

కావున విస్ఫోటనిదానమును జెప్పిన వీదవ మసూరికానిదానమును జెవ్వుట:--- 

తగి మసూరి కాకారణములు, సంపా ్ టి వియు రతా 

కట్వవ్లులవణయారవిరు్థాద్ధ రశ (నేనకు) నాళ నై౩, 

దుష్టనిచ్చావ కానా దై ఫి వ్ర “పదు స్టపవనోదనై £, 1 

క్రూరగ హాకుణాచ్చాపి ర్త దోహిస్సము్ధి తా, 

కయి శరీరేఒస్మి౯ దుష్టర_క్తేన సజ్ఞతాః, 
మసూ రాకృతిసంస్థానాః పిట్కాస్సు రర, సూరికాః, 

చేదు పులుపు, ఉప, కారము అను నీరనములుగల పదార్థముల విశేవ ముగ 

భుజించుటచేతను,  పరస్పరవిరుద్ధములగు శీరమత్సా దుల నొకటిగ చేర్చి భుజించుట 
చేతను, భుజించినతోడశణే మరల భుజించినను, విషాదులచే దుష్ట మైన పదార్థములు అను 
ములు, ఆకుకూరలు మున్నగువానిని భుళించుట చేతను, విషవృతీ.ములయొక్క్ల పుష్ప 

ములు మున్నగువాని సంబంధమునం జేసీ దుష్టమైన గాలిని సేవించుటచేతను, విహిదుల 
సంబంధమున దుష్టమగు నుదకము త్రాగుట చేతను, "దేశమున రూరములగు శని అంగార 
కుడు మున్నగు గృహముల (కూ, రదర్శనము కల్టంట చేతను, వాతపి త్రకఫములను దోష 

ములు వెడి ప్రకుపితము లై, వెకారణములచే వెడియున్న ర్నక్తమున గలసీ మనుజుల 

శరీరమునందు బటానులవంటి గుండ్రని యా కారంబుశు వరిమితియు కల బొబ్బలను కలి 
గించును. ఇయ్యుది మసూరీము (బటానుల బోలియుండుటం బేసి మనూరిక యని చెప్ప 
బడును, | 

మనూరికాసంషప్రా పీ తంత్రాంతరమున నిట్లు వెప్పబడెళు---“పిత్తం శోజితసం 

సృష్టం యదా దూవయతి త్వవమ్ తదా కరోతి పిటికాః సర్వగా ట్రే ము చేహినామ్* 

మసూరముద్దమాహోణాం తుల్యాః కోలోవమా అపి; మసూరికాన్తు తాః చేయా! విత్త త్ర 

రకాధికా బుధైః” పర్వము ప్రకుపితమె రక్తముతో గలిసి చర్మమును “చెరి చినపుడు 

మనుజుని నకలావయవములయందును చొబ్బల గలిగించును, అయ్యవి బటానులనై నను 

చెనలనైనను మినుములనై నను పోలినవరిమితియు ఆకారంబు కలిగియుండును. ఓక 

ప్పుడు శేగువండం వేసీ పరిమాణము కలిగియుండును. ఈబొబ్బలు మనూరిక లనబడునుః 

*₹ముసూరిక యనగా నుళకూచికము లేక స్ఫోటళము అని వాడబడు సాంగ్ర 

మిక వ్యాధికావచ్చును, కాని సంఫూర్జ ముగ నదియే అని వెవ్సవీలు లేదు. 
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ఈచ్యాధి వాతాదులవే ప్ర క్యేకముగ జనించినవుడు పీ త్తర శములుమాత ము 
మిక్కు_టముగ నుండును, 

-అరి మసూరికాపూర్వరూవములు ధ్రిఆా- 

అయ ది a రి తాసాం పూర్వం జ్వరః కండూః గాత్ర భజ్జి ఒరతిర్మ్రమః, 8 
a త్వచి శోథస్స వైవర్ల్యో నేత్రరాగళ్చ జాయే, 

మసూరికావ్యాధి కల్లుటకు మునుమున్న జ్యరంబును, శరీరమున జిలయు, కాలు 
సేతులు మున్నగు నంగములయందు నొప్పియు, వ్యా పారములయం దిచ్చ లేకుండు 

టయు, భృమంబును కల్లును. చర్మ ము మామూలుగ నుండువర్ష ము మారి వాచియుండును + 

కన్ను లెజ్జన నుండును. (ఇవియన్నియు మసూరికావ్యాథి జనించుటకు ముందు కల్లు 

ఫూర్వరూపములుఎ) 

అరి వాతికమనూరికాలష్ ణము రఆా- 

స్ఫోటా శ్నాషామారుణా రూతు; లి వ్ర వేదనయాన్ని తాః, 4 

కఠినాశ్సిరపాకాశ్చ భవ_న్యనిలసమృవాః, 
జ తం o వది ర్తి ర్ల 
సన వ్థస్థపరషణాం ఛేదః కొసకి కమో౭రతిః క్షృమః, ర్ 

న్లో షస్తాల్యోష్టుజిహ్వానాం తృష్ణా చారుచిసంయుతా, 
అజం ౨ ae) 

వాత ప్రకోవమున జనించిన మనూరికయందు బొబ్బలు శ్యామవర్శ౦బును, ఆరుణ 

వక్షంబును కలిసి జిడ్డు లేక మిక్కిలి తీవ్యమెనబాధ కల్చియుండును. అయ్యవి కఠినము లై 
చాలకాలమునకు వకర్షము లగును. మరియు నీవ్యాధియందు అవయవనంధులయందును 

కీళ్ళ యందును నొప్పి పుట్టును. దగు వచ్చును. వణకు పుట్టును. వనులయందు నిరుత్సాహ 
య ఉం ౧ చు 

ముగ నుండును. బడలిక కల్లును. తాలంవులును పెదవులును నాలుకయు తడిలేక యెండి 

తీవుమైెన దస్పి కల్తును. నోటికి రుచి తెలియదు. 

అర సె ల్రికమనూరి కాలక్ ణము శితా- 

రకాః వీతాన్సీ తాః న్పోటాః సదాహో స్తీ వ్ర వేదనాః, 6 

భవ_న్హ్యచిరపాకాళ్చ వ్ _త్తకోపసముద్భవాఃి, 
విద్భేద శ్చాజ్ఞమర్దశ్చ దాహ_స్టృన్లాఒరుచి_స్హథాః 5 7 

ర్తి జగ ం ముఖపాకో=కీ రాగళ్చ జ్వర_స్పవస్సుదారుణ$ 

పిత్త పృకోవమున గలిగిన విస్ఫోటమునందు బొబ్బలు ర _క్షవర్ణ ౦బులైనప్కు 

పీశవర్హ ౦బ్బులైనను, తెల్లనిరంగు కలవిమైన నగుళు మిక్కిలి తీవ, మెనమంటయు 
దం యా యు యా మా 

నొప్పియు కల్లి శీఘ కాలమున పరివకర మగును, మలము ఉండలై వెడలును. ఒడ 

మాధవ---28 
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'లెల్బ నొప్పి కల్లును. దప్పి కల్లును. తావమును అరుచియు కల్లును. నోరు పుం డను, కన్ను లెజ్బనగును. మిక్కిలి తీవృమె కష్టము గల్లించు జ్వరము వచ్చును. 
-అథ ర_క్షజమనూరికాలశ్ ణము da 

ర_క్షజాయాం భవ_న్మ్యై తాః నికారాః పి త్తలకుణాః, ర 
రక్షమున జనించిన మసూరికావ్యాధియందు పి _ర్రీజవినా్సిటములకు గల్లు లక్ష 

ణము లన్నియు గలును. 
° 

అరె కఫజమనూరికాలక్ణము అఆ. 
wer య క్ 

ఇ కొఫప్ర నే స్రైమిత్యం శిరా రుగ్టాత, గౌరవమ్, 
హృృల్లాసస్సారుచిర్ని ద్రా తద్దాాలస్యసమన్వి తాః, 9 -్ష ం జ ం నా 
శ్వతాస్స్నగ్గాః భృశం ఖ్ లాః కండూరాొ మన్ద వేదనాః, 

మనూరికాః కఫోల్గాళ్చ చిరపాకాః పృకీ_ర్థితాః, 10 
కఫమున గలిగిన మనూరికయందు నోట కఫము వెడలును. శరీరము జడ్షముళ 

నుండును. తలనొప్పి కల్తును, శరీరము బరువుగ నుండును, ఓళలింతలు వచ్చును. నోట 
అరోవకము కల్లును నిదురవట్టును, కునికి బూటు కల్లును, వనులయం దుత్సావాను 
"లేకుండును. బొబ్బలు శ్వేతవర్థ ౦బులును, స్నీగోంబులును మిక్కిలి సూలంబులునె 
మీక్కిలి దురదయు నరబ్బృ_మొననొప్పియు కల్లి బాలకొలమునకు పకషము లగును, 

అలి "నాన్ని పాలికమనూరికాలత్ణము ఏలు. 
లి వ్ 0 గం సీలాశ్చిపిటవి_స్తర్తాః మథ్య నిమ్నా మహారుజ్క 

o XK ల ం అ ల ఆ అ చిరపాకాః వూత్శిస్తావాః ప్రభూతాస్పర్యదోషజూః, 1] 
సన్ని పాకమున గలిగిన మసూరెకలం నల్ల నిరంగు కలిగి అటుకులవలె శరీరము "వె 

చర్మ్శమున వెడలుపుగ నణగ నడుమ పల్డమై మిక్కిలి తీవ, మెన నొవ్చికలిగియుండును. 
చిరకాలమునకు పక్వములై దుర్తంధముతో గూడిన నీరు సృవించును. శరీరమున సందు 
లేక బొబ్బలు వ్యాపించును. 

రి చర దలకిటికాలకు ణము 0 
అల జో అల కలరా థాఒరుచి_స్తమ్భృవ్రలాపారతిసంయు తా 

దుశ్చికి త్స్యాః సముద్దిప్లాః పిటికాశ్చర సంఖి తాః, 12 ధట ఆ “ఇ 
యొ జీప్పీన సన్ని-పాళమనూరికయందు కంఠము అడచియుండుటు అరోచకము, 

స్తంభము, వృలావము (అసంబద్ధముగ మాటలాడుటు, వనులయం దిచ్చ లేకుండుట ఆను 
సీ లక్షణములు కల్పినచో మిక్కలి దుస్సాధ్యము.లై యుండును. ఇవి చర పీటిక లనబడును, 

* “పూతిసీరాక” అని యుండినచో ఛందోభంగమురాదు. వీనినే చర దలను 
లని యందు రని మధుకోశమున గలదు, 



మసూరికానిచానమ్, 4835 

-అళి రోమాంతికలతణము ఖా 

రోమకాపోన్న తిసమాః రాగిణ్యః కఫవి_త్తజాః, 

కాసారో చకసంయు-కాః రోమాన్యో జగ్గరవూర్వి కాః, 18 

శరీరమునంగల రోమకూపములయం దున్న తంబులును సమంబులునై యొజ్ఞనెన 

బొబ్బలు జనించును దగ్గుకు అరోచకంబుశు కలిగిన నవి రోమాంగతికము లనబడును. ఇవి 

కఫపి త్తములచే గల్లును. ఇవి జనించుటకు మున్ను తీవ్రమైన జ్వరము కలుగును * 

_౨$ త్వస్తతమసూరి కాలక్షణము అతా 

తోయబుద్చుదసజ్కా. శాః త్వగ్గ తా స్తు మసూరికాః, 

స్వల్పదోషాః ప్రజాయ నే ఫిన్నా సోయం స్రవ్తి చ 14 

బొబ్బలు సీటిలోపుట్టు బుడగలవ లె నున్నతము లె వాతాదిపోషలవ్ణములు 

స్వల్పముగ గల్లి పగిలినవ్వుడు నీరుగారు చుండిన నవి (రసథాతువున చర్మ్శమున గల్లిన 

మనూరిక లని యొరుంగునది. 

అరి ర క్షగతమసూరి కాలమీణము ఎయా- 

ర_క్తస్థా లోహితాకారాః శీఘ్రిపాకా _స్పనుత్వచం, 

సాధ్యా నాత్యర్థదుష్టాశ్చ ఫిన్నార క్తం సృవచ్తి చ, 15 

ర క్తమున జనించిన మసూరికలు రక్తవర్ణములై యశి[ఘిముగ వక్వము లగును. 

ఆచొబ్బలపై చర్మము మిక్కిలి పలుచనై యుండును. పఏీనియందు దోషలకత్షణములు 

స్వల్పముగ నుండును. అవి పక్షములై వగిలినయొడ రక్తము స్కవించును. (ఇవియు 

చెప్పిన త్వగ్తతంబులును సాధ్యములు.) 

అగి మాంనగతమనూరి కాలత్ ణము విలా 

మాంసషస్థాః కఠినాన్సి్న గ్ధైః చిరపాకా ఘనత్వచః, 

గాత త్రృశూలతృ హోకజూజ్వ రాఒరతిసమన్వి తాః, 16 

మాంసము నాశ్ర యించి జనించిన మసూరికలు మిక్కిలి కఠినంబులును స్నిస్థంబు 

లును లావుగనుండు వైవర్త ముశల్లినవియు నై బాల కాలమునకు పకర్షము లగును, వీని 

యందు ఒడలినొవ్వులును, డప్పియు, జఉలయు, జ్వరంబును, అరతియు వెేేషముగ గల్లును 

ఇవి శరీరమునం దంకర్థాతువగు మాంసమున జనించును. కావున కృచ్ళగిసాధ్యములు. 

అగ్రి మేదోగకమసూరి కాలక్షణము థఆా- 

మేదోజా మలణ్ణాలాకారాః మృదవః కిఖ్చీదున్న తాకి, 

ఘోర జ్యరపరి తాశ్చ స్థూలాస్సిి గ్ఞాస్స పెదనాః, 17 
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సమోజపహారతిసనాపొా; కళ్చిదాభ్యో విని సేత్ , ఆజ్యస్టే జాలీ —O0 

మేదస్సున జనించిన మనూరికలు గుం డృనియా కారముకల్లి 'మెత్తనె కొంచెము 
పొడవుగ నుండును. మిక్కిలి (కూర్మ్వమెన జ్వరము వ్యాపించును. బొబ్బలు స్థూలంబు 
లును స్ని స్ధంబులునైై మిక్కిలి బాధ గ లించును. శరీరమున మెకము గృమ్మను. ఏవని 

యందు నిచ్చ పొడమదు. తావ మధిక మగును. ఇయ్యది క్రూరమెనది గనుక దీనిచే 
నొ కానొకడుమాత్రము విడువబడును. (అసాధ్యంబు గాన చంపు నని భావము) 

రి మజ్జిగ తమసూరి కాలక్ష ణము 0ఆా- 

ముద్దా గాత, సమా రూవోశ్చిపిటాః కిళ్చిదున్న తాః, 18 
మజ్జోళ్ధా భ్ ఎ్రశసమైోాప 8 వెదనా౬రతిసంయుశాః, 
ఇన్చ స్త మర్శథామాని స్రాణానాశు వార్నన్సి చ, 19 

be / ం థ్ మరేణేవ విద్ధాని కుర _న్హ్యస్థని సర్వతః, 
మజ్జ (ఎముకలలో నుండు కొవ్వును ఆశ్చయించి జనించిన మనూరికలు 

చిన్నవిగను, శరీరమునకు సమముై కొంచె మున్నళముగను, అటుకోలవలె నుండు 
బొబ్బలు కల్లును: మిక్కిలి మూర్చ కలును. అధికముగ వేదనయు అరతియు క్రలును. ౧ ౧ 

౧ 
మర స్థానముల నన్నిటిని ఛేదడించునుః అస్థులను ఒండుపురుగులు (తు మెదలు కొయ్య 
లను తొలిచి రంధ్రముల చేయుభంగి తొలిచి రంధ్రముల నంతేట గల్లించును, ఇయ్యది 
ప్రాణముల నతిశీఘ్రముగ వారించును. (అసాధ్యమనుట.) 

ఇచ్చట మజ్జ కాధారమెన యిస్థుల జెరచుటం జేసి యాలతుణము చేతనే యసి 
గతమసూరి కాలథత ణఎబును గ తార్థ మగు నని పృ ల్యేకలమణము చెప్పబడదయ్యె నని 
యరుంగునది. 

(0 శు కృగతమనూరికాలక్ష ణము 0. 
ల ం "కో 0 పక్వాభాః వీటికాః న్నిగ్ధాః సూ శ్చాత్యర్థ వెదనాః, 20 
సె మి త్య ఒర తీసవైరాహ దాహోనాదసమని( తా, జ చ ధా 
శుక్రజాయాం మసూర్యాస్తు లతు.ణాని భవన్సి హీ. 21 
నిర్ణిష్టం కేవలం చిహ్నం దృశ ర్థతే నతు జీవితమ్, దట్ . 

అయ అభ A ౮ “ఆస చ లో rs ఓ దోపమి శాస్తు సబ్బు లే" ద్రప్రవొి దోమలతయై,, 29 

శుక్రము నాశ్రయించి కల్లిన మసూరికలు వక్యములై నవానిం బోలె మృదు 
వుగ నుండును. స్నిద్ధములంను మిక్కిలి చచిన్నవిగను మిక్కిలి లీవ్యమైన వేదన గల్లి 
నసిగ నుండును, శరీరము జడముగ నుండును, అరతియు మూర్భయు మంటయు 
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ఊన్గాదంబును కల్లును. ఈ శక్ర జనిత మసూరికావ్యాధియందు పై జెప్పబడిన చిహ్న 

ములు మ్యాతృము గానవచ్చును గాని జీవితముమాత్రము గానబడదు* (మిక్కిలి 

క్రూర్యమె ప్రాణముల గొంపోవు ననుట) మరియు రసాదిధాతువుల చేడిటి నాశ్రయించి 

జనించిన మనూరికలకు “పెజెప్పబడిన వేరువేరు లతణములతోగూడ, వాతాదులకు 

-వేరువేరుగ జెప్పిన లత్ణములు కలిసియున్న పుడు, ఈ ధాతువు నాశ్రయించి యో 

దోషమున జనించిన దని నిర్హయించునది. (అనగా రసాదిధాతువులలో నొక్కొ_క్క. 

ధాతువు నాశ్రయించి వాతాదులచేత వేరువేరుగ మసూరిక జనించును. అట్టియెడ 

ఛాతుగత మసూరికలకు -వేరువేర జెప్పిన ల&్షణముల ఇద్దాని లవణము గాననగునో 

అట్టి ధాతువు నాశ్రయించినదనియు; వాతాదిలక్షణములలో నేదాని లక్షణములు కలి 
(౧ 

యుండునో అటి దోషముచే జనించిన దనియు నిర్ణయింవ నగు నని భావము 
టు ౯ 

-అం సుఖసాధ్య మసూరికలు రఆా- 

(ఇ 5 జ్ ఆప 

త్వగ్ధ తాః ర_క్షజావై వ పిత్తజా శషష్మజా స్తథా, 
చ 9 ళ్ళ nf ర్తి శ్రవ్యపి_త్తకృతానై ఎవ సుఖసా థ్యా వముసూరికాః, 28 

థాతువులలో రస - ర క్షభాతువుల నాశ్శయించిన మనూరికలును, పోవషము 

లలో పిత్త - కఫ - కఫపిత్త సంసర్లములచే జనించు మసూరికలం మూడును జేరి యా 

యొదును సుఖ సాధ్యములు, 
మ్ 

అం కృచ సాధ్య మనూరికలు 3 

వాతజా వాతపితోతాః శ్రషవాతకృతాశ్చ యాః, 
—0 @ి గుంత 

0 ల న కృచ్శ్రసా థా మశా_స్తసాద్యత్నా దేతా ఉపాచరేతి, 24 

వాతముచే గల్లిన మసూరికయు, వాళతపి క్రములచే గల్లిన మసూరికయు కఫ 

వాత సంసర్హమున గల్లిన మసూరికయు మిక్కిలి కృచ్చ)సాధ్యము లగును. కావున 

వీనిని మిక్కిలి ప్రయత్నముతో' చికిత్స చేయనగును. 

థ్ ఆసాధ్య మనూరికలు ధితఆా 

అసా థ్యాస్సన్ని పాత స్థైన్తానాం వత్య్యూమి లక్షణమ్, 

పృవాళినదృశొః కాన్చీత్కాశి ్ పజ్ఞమ్నాఫలో పమాః, 25 

లో హాజాలసమాః కాశి దత సీఫలసన్ని భాః, 

ఆసాం బహువిథా వర్లాః జాయ న్తే దోప భేదతః, 26 

“పెజెప్నిన మసూరికలలో సన్నిపాతమున జనించినవి మిక్కిలి యసాధ్యములు, 

సాన్నిపాతిక మసూనికలు కొన్ని వగడములనుబోలిన రంగు క ల్లియుండునుం కొన్ని 

చరేడుపండువ లె నల్ల వైయుండును. ఇన్నువయుండలంబోలి కొన్ని నల్ల గ నుండును “క్స్ 
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అవిసికాయలరంగు కల్లి కొన్ని యుండును. త్రీదోవముల సంబంధము కల్లి యుండుటం 
బట్టి సన్ని-పాతమువే గల్రిన మనూరికలయందు పె జెస్పినరీతిగ నానావిధ పర ములు 

వో 
కర్టియుండును. 

గై మసూరి కాసామాన్యముగ నసాధ్యలతక్ ఇములు తా 

5 ఇ” షు ర్ "eT 6 కాసో హిక్కా_ వమోహళశ్చ జ్వర_నృవస్పుదారుణ,, 
ఆ అ లా అయ ఖల ఇ వ్రలాపళ్చార తిర్లూ రా తృూ దాహోే=తిఘూర్ణ తా, 97 

అగ య ది గాం ని స ముఖేన వస్రవద్ర_కృం త థా ఘా) జన చముపా, 
— ఒ ల p ననా 9 Ta 
క ఘుర్జురకం కిల శ్ శ్వసిత్యర్థ పదనమ్, లి 

మసూరి కాభిభూతస్య య న్యు తాని ఖిమగ్వ నై, 

లతుణాని చ దృశ్య న్న న దద్యాశత్తత్ర ఇనజమ్, 99 

దగ్గు, ఎక్కిట్లు మెకము, మిక్కిలి త్మీవ్వమెన జ్వరము _ఛ్కమతమాటల 
మాట్లాడుట, మూర్త గృ గృముట, ఈ లోకవ్యవహారములయం దిచ్చ లేకుండుట, తీ వ్వమెన 
దప్పి, వడకపొసగక పొరలాడుట, నోటినుండియు ముక్కు_లనుండియు కన్నుల 
నుండియు ర _క్షముగారుట్క కుత్తుకయందు గుట్టుగు క నుచు ధ్వనిశ ల్లి శ్వానము విడుచుట, 
బాధలు మిక్కిలి త్మీపృములుగ నుండుట ఈ లతణములు మనూరికా వ్యాధిక ల్లిన వానికి 

కనబడినయెడ వానిని చక్కగ వై ద్యవరుడు గుర్పించి యాషథము నియ్యక మానుట 

మంచిది. (అసాధ్యము కావున చికిళ్ళచేయజన దనుట్ర) 
అరి కొన్ని యసాధ్యలతణములు యా 

మసూరికాభిభూతో యో భృశం ఘాణేన నిశ్య నేత్ , 
స భృశం త్యజతి ప్రాణా తృషార్తొ వాయుదూషితః, 80 

నముసూరికలచే బీడింపబడిన మనుజుడు మిక్కిలి త్మీవముగ ముక్కుననే 
శ్వాసము విడుచుచున్నను; డప్పిచే బిడితుడై వాతవ్యాధికూడ కల్టియున్నను వాడు 
బ్రతుక జాలడు. - 

ఈం ఉఊషదృవములచే నసాధ్యశ్వము 3 

మసూరిశా_న్దే శోథస్స్యాగ్యూ_ర్భ"రే మణిబన్ధశే, 
తథాంసఫలకి చాపి దుశ్చికత్స్య్వస్సు దారుణ, 81 
మనూరిక జనించి శాంఠవడు సమయమున మోూచేతియందును, చేతి మణికట్టు 

నందును, మూపులపెనను మిక్కిలి (కూ,ర్మిమైనవా' పు కల్షినయెడ మిక్కిలి యసాధ్య 

మగునుః 

ఇతి శ్రీమాధవకరవిరచి లే మాధవనిడా'నే 
మసూరికానిదానం సమా_వ్ష్వమ్, 

mn. 



న. క్రద్రరోగ నిదానమ్ 

రీ! 

మపహారోగములు, త ద రోగములు నని రోగములు శెండు తెరగులు, అందు 

వ్రబలములగు లత్షణంబులును కారణంబులును కల్లి; పృబలములై న చికిక్సలచే నివర్తింవ 

దగినవి మహారోగములు, స్టల్ప కారణములచే జనించి, స్వల్పలతీణములు కల్లి, స్వల్ప 

చికిళ్సలచే నివ_ర్హింపకల్లినవి తుద, రోగములు, అందు మహీరోగములలో జేరిన జ్వరాది 

రోగముల నిదొనమును శెప్పినపిదవ తుద రోగములెన అజగల్లికా మున్నగువాని య ల మ్ య 

నిదానమును వివరించుట, 

అరి అజగల్లి కా లవణము ధ్రిఆ-- 

స్నీగ్ధాస్సవర్లా గ్ర గ ధితాః నీరుజా ముద్దసన్ని భె 

కఫహేతోట్టతా 3 శ్రేయా బాలానామజభల్ల కాః, 1 

స్నీ గంబులును, కరీరమునక సమానములగు వర్గ ం౦బులు కలినవియు నొప్పియు 
థి ౯ ౧ 

పోటును మున్నగు చాధలేనివియునై పెసలవంటి యాకారంబును పరిమాణంబును కల 

చొబ్బలు దటముగ ఇనించినచో నజగల్సి క యని చెప్పబడును. 
ళు య 

ఇయ్యాది కఫవాతముల 

చత వసీచాలురకు జనించును, 

(ఈ తుద రోగ ప్రకరణమునం దగ్ని రోహిణి వలీ కము మున్నగు సాన్ని పా 

తికములమున కూర వ్యాధులను చెప్పుట యసంగతముగ దోచును; కానీ యీ (ప్రకరణ 

మున ప్రాయికముగ యద, రోగములే జెప్పబడుటంచేసీ ఛత్రిన్యాయము. ననుసరించి 

చెప్పబడినది. కావున కొన్ని కూ,రవ్యాధులున్నను దోషము లేదని యెరుంగునదిం 

అర యవప ప్రుఖ్యాలమీణము రికా 

యచనాకారా సుకఠినా గృథికా మాంససం శ, తా, 

పిటి కా కఫవా తాభ్యాం యన ప్ర ్యేతి సోచ్య తే, 2 

యవలవంటి (అనగా మధ్య చిత్తుగను కొనలయందు వల్లముగ నుండు యాకె 

రముకల్లీ కఠినం బైన బొబ్బ మాంసము నాశ్రయించి జనించును* ఇది మాంననున 

(గృంథిరూవముగ కట్టును, దీనిని యవ ప్రఖ్య యని చెప్పెదరు. 
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0 అంత్రాలజీ లతీణము ంఆా- 

ఘనామవ్రాం విటి కామున్న తాం పరిమండలామ్, 

అన్రాలబిమల్పపూయాం తొం విద్యాత్క_ఫనాతజామ్. లి 

మిక్కిలి కఠినంబును, వృక్కముగానిదియు, ఉన్న తంబును, మండలాకారముగ 

గుండ్ర_నె నదియు నగు బొబ్బ కశఫవాతముల చేత కల్లును. ఇయ్యాది అంత్రాలజీ యని 

శెప్పనగును దీనియందు చీము కొంచెముగ నుండును. 

ఈ యంత్రాలజీ లతణమును భోజు డిట్టు చెప్పెను: శ్లేహ్మానిలా శ్రిశౌ 
స్నాయుం పిటికాం పరిమండలాక్, దుశాా జనయతోజవక్రా మల్ప పూయామకండు 
రామ్ ఆమోదుమృరసజ్యా_శాం విద్యాదస్ర్రాలబీం తు తామ్” కఫవాళతములు శెండును 
శరీరమునందలి స్నాయువుల బేరి దుష్ట్రములె మండలాకారవుగు పిటికను కలిగించును. 
ఇయ్యది కొంచెము చీముకలిగి వకృముగాక దురదలేక ఆఅ త్రికొయవ'లె నుండును, దీనిని 
అంతౌలజీ యని చెప్పెదరు. 

-౩౩ వివృతె లతీణము రజా 

నివృతాసార్థం మహాదాహోం పకో్యదుమ్చరనన్ని భామ్, 
వివృతామితి తొం విద్యాత్చెత్తో లం వరిమండలామ్, 4 

విశాలమైన రృభృముకర్తి అధిక మెన ముటతోగూడి చుడిన మేడివండువంటి 
యా కారముకల్లి గుండ్ర నె యుంకునది వివృత యన బరగును.ఇయ్యది పీత్తమున బొడ 
మును. దీనిరంధ్రుము మిక్కిలి విశాలముగ నుండును. కాన్చన నిది విషృత యని యన్వర్ష 

థి ముగ చెప్పబడును. 

-ఇప్రర్రి కచ్చవీకాలత్ ణము గితా. 

గ్రుథి “౩ వళ్బువా ప.జ్యా దారుభశాః కచ్చపోవమా, 

కఫానిలా3 వటికా చై నచ్చాలి క ఫా లాఫ్యాం పిటి జయా కచ్చపికా బుధై 8, ర్ 
కఫవాతే సంసర్ష మువెళత మిక్కిలి శగినంబులుశు, మిక్కిలి చారుణంబులును, 

తాబేటి వీపువలె నడుమ నున్నతంబులై న మొధారు బొబ్బలు కల్లును, ఇయ్యిది తాబే 
టినిబో లె నున్నశమె యుండుటంటేని కచ నిక యని చెప్పబడును. 

ఇర వలీ కలత ఆము ఈ | 

గీ వాంసకమోకరపాదదేకే సనా గతే వా తి భిళవ దోషెః Uy వ థి w యా 
గ,నిస్స వలకివద క యాణాం జాతః క మేడా వ గధ్ధీస్స వల్మకివదక్ష్ $8 క మెళైవ గత; ప్రవృద్ధిమ, 6 
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ముఖై రనేకై స్స్ఫతితోదడవద్నిః విసర్పవత్సర్చతి చోన్న తాయ, 
వల్తీ కమూవార్భిపజో వికారం నిప్ప్రీత్యనీకం చిరజం విక్లేషాత్. 7 

కంఠము, మూఫపులు, చంకలు చేతులు, పాదములు, కీల, కుత్తుక ఆను నీయవ 
యవములం బెచ్చటనైన చెదలు పుట్టవలె నిడుపుగ ప్రొ వులుపోసినట్లు గృంథు లేక 
ములు జనించును, ఇయ్యవి చికిత్స చేయనిచో నానాట వృద్దినొంది అనేక ముఖములతో 
గూడి అన్ని ద్వారములనుండి పస్రనించుకు. పోటు మున్నగు నానావిధ'బొభలుకల్లి విసర్ప 
మునుబో లె శరీరమునం బెల్ల వ్యాపించును. ఇది సన్ని-పాతమున జనించును; కావున 
స్వభావము వేళనే యసాధ్యము. చాలకాలము చికిత్స లేక గడచినచో మిక్కిలి యసా 
ధ్యమె చికిళ్సశే అవకాశము లేకుండుకు, ఇయ్యాది చెదలుపుట్టవ లె నుండుటం బేస్తి 
పల్మిక మని చెప్పనగును. 

ర ఇంద, విద్ధ లత్షణము ఎ 
అగ 9} వే ర్ పద్మ కర్ణి కవన 'ధ్యే విటి కాఫి స్పృమాచితామ్, 
వ్ర )విద్దాం తు తాం విద్యా ద్యాతవిత్రొ'తి తాం ఖిషక్, ది ౧/౮ థి జాం థి 

తామరపువ్వుకు నడువు గుం డృముగనుండు కర్ణి కవలె మధ్యభాగమునం దనేక 
ములగ సన్న నిబొబ్బలు కల్లి 'పెద్దచొబ్బ యొకటి వాతపీ తముల సునరముచే గలును. ౧ 0 జాలి ౧ ౧ 
ఇయ్యాది యిందద్రవిద్ధ మని చెప్పబడును, 

0 గర్హి కాలమీణము Om 

మణలం వృ త్రముత్సన్నం సర కం విటికాచితమ్, Ce —0 =—0 

రూజకరిం గరభికాం తాం విద్యాద్యాతపీ త్తజామ్, 9g © అజాత 

మండలాకారంబును, ఉన్న తంబుకు, ర_క్తవర్ణ ంబును, సన్ననిబొబ్బలశే వ్యాప్తం 
బును నగు గొప్ప బొబ్బలేచి మిక్కిలి త్మీవ_మెన బౌాధకల్లియున్న చో నయ్యది గర్జభిక 
యని చెప్పబడును. ఇది వాతపి త సంనరమున గలును. 

జారి ౧ ౧ 

ఈ, పాపా గర్షభ లక్షణము శిఖా 

వాతశ్రేషసముదూత; శ(యథుర్ల నుననీజకి, ౧ ఖి భౌ ఛి 
నీర్రో మన్లరుజన్సీ ఇగో బేయః పాహాణగ రభః, 10 థి ది థి జః ది 

వాతకఫములు కలిసీ ప్రకుపిళముతై తాలువుల సంధియందు కఠినమెన వాపును 
కల్షించును. ఇయ్యిది స్నీగ్గం బె స్టల్ప మెన బాధ కల్పియుండు చ, ఇది రాయివశె 
మిక్కిలి కఠిన మెయుండుటవలన పామహోణగర్దభ మని చెప్పబడును, , 
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_అళ వనసీకాలవ్షణము 0ఆా- 

కర్ణస్యాఛ్య _న్గ 7 జాతాం వీటికాము గ వేదనామ్, 
5 wed) = 
సరాం వనసికాం తాం తు విద్యా ద్వాతకఖోత్ధితామ్, న్నే 

వాతకఫములు శెండును కలిసి వెవులలోవల మిక్కిలి త్మీవ్యమెన 'వేదనతోగూడి 

కథినముగ నుండు బొబ్బను కల్లించును. ఇది వనసీక యని నెవ్పనగును. 

దీనీలక్షణమును భోజు డిట్లు చెప్పెనుః:ోకఫవాతె ప్రకుపితె మాంస 

మాశ్మిత్య కర్ణ యోక్, సమన్తతః పరిస్తష్థ౦ కురుత పిటి కాం స్థిరామ్, విషమాం చావా 

సంయుకాం విద్యాత్పనసికాం తు తామ్” కఫవాతములు కండునుం గలిపి (పృకుపిత 

ములై మాంసము నాశ్రయించి చెవులయందు కఠినంబును స్తంఖేంచినదియు విషమంబును 

నగు బొబ్బను కల్లించుకు. ఇయ్యాది వనసిక యని వెవ్పనగును. ఈ వాక్యమునుబట్టి యో 

వ్యాధి మాంసమున జనించు నని తెలియుచున్నది. ఇది చెవి లోఛాగమున జనించును, 

(వనసకాయముండ్లవలె నుండును గాన నిది వనసీక యని చెప్పబడును. 

అర్ర జాలగ ర్షభ లక్షణము కా 

విసర్పవత్సేర్పతి యశ్నోథ_స్థనురపౌకచా౯, 

దాహజరకరః వీతాత్ సచేయో జాలగర్లభః, Iw 
— నే ® 

శరీరమునం చెచ్చటనైన నొకస్థలమున సూత్మమగు వాపుకల్లి పక్వముగాక విసర్స 

మువలె నిచ్చవచ్చినట్టు శరీరమునందంతట సంచరించుచు మంటయు జ్వరంబును కల్లించు 

చిడ నయ్యది జాలగర్దభ మని చెప్పనగుశు. ఇది సిత్త్మ్వప్రకోవమున కల్హును, 

ఈజాలగర్షభ మను వ్యాధిలత్షణమును భోజు డిట్లు ఏ స్పరించెను:==-'వీతోత్క 

ట్యాస్త్రయో దోమాః జనయ ని త్వగా కి ఆం, శ్య్యావం రక్తం తనుం శోథమ పాకం బహు 

"బీదనమ్, విసర్పిణం సదాహం చ తృమఘైజ్వరసమనిషిత మ్; విసర్ప మావు స్తం వ్యాధిం 

అవనే జాలగ గ్షభమ్” పీ త్త మధికముగనుండి మూడుదోవములును సమకాలమున (వో 

వమునొంది చర్మము న్మాశయించి శ్యామవర్శంబుకు, లేక ర క్షవర్గ ౦బుకు నూత్మీంబు 
జర్ర కూ ఆ మా ఎం బ్ర తీ 

నేన శోఫను కల్టించును. ఇయ్యాది పౌకమునొందక నానావిధ బాధలతోగూడి శరీరము 

నంచెల్ల వ్యాపించును. తీవ్యమైన మంటకల్లును, దప్పియు జ్వరంబును తీవ్వముగ 

నుండును. ఈవ్యాధిని విసర్ప మనియు, జాలగర్లభమనియు జె ప్పెదరు. ఈ వాళ్యము నను 

సరించి ప్రకృశమూలమున వీ త్తశబ్లముచేత పిత్రోత్క_టంబగు ల్రిదోవసన్ని పాఠముచే 
జనించు నని యర్థము చేయు టుచితము, పిత్రోత్క_టంబగు సీన్యాధియందు పౌకము 
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_అళ వనసీకాలవ్షణము 0ఆా- 

కర్ణస్యాఛ్య _న్గ 7 జాతాం వీటికాము గ వేదనామ్, 
5 wed) = 
సరాం వనసికాం తాం తు విద్యా ద్వాతకఖోత్ధితామ్, న్నే 

వాతకఫములు శెండును కలిసి వెవులలోవల మిక్కిలి త్మీవ్యమెన 'వేదనతోగూడి 

కథినముగ నుండు బొబ్బను కల్లించును. ఇది వనసీక యని నెవ్పనగును. 

దీనీలక్షణమును భోజు డిట్లు చెప్పెనుః:ోకఫవాతె ప్రకుపితె మాంస 

మాశ్మిత్య కర్ణ యోక్, సమన్తతః పరిస్తష్థ౦ కురుత పిటి కాం స్థిరామ్, విషమాం చావా 

సంయుకాం విద్యాత్పనసికాం తు తామ్” కఫవాతములు కండునుం గలిపి (పృకుపిత 

ములై మాంసము నాశ్రయించి చెవులయందు కఠినంబును స్తంఖేంచినదియు విషమంబును 

నగు బొబ్బను కల్లించుకు. ఇయ్యాది వనసిక యని వెవ్పనగును. ఈ వాక్యమునుబట్టి యో 

వ్యాధి మాంసమున జనించు నని తెలియుచున్నది. ఇది చెవి లోఛాగమున జనించును, 

(వనసకాయముండ్లవలె నుండును గాన నిది వనసీక యని చెప్పబడును. 

అర్ర జాలగ ర్షభ లక్షణము కా 

విసర్పవత్సేర్పతి యశ్నోథ_స్థనురపౌకచా౯, 

దాహజరకరః వీతాత్ సచేయో జాలగర్లభః, Iw 
— నే ® 

శరీరమునం చెచ్చటనైన నొకస్థలమున సూత్మమగు వాపుకల్లి పక్వముగాక విసర్స 

మువలె నిచ్చవచ్చినట్టు శరీరమునందంతట సంచరించుచు మంటయు జ్వరంబును కల్లించు 

చిడ నయ్యది జాలగర్దభ మని చెప్పనగుశు. ఇది సిత్త్మ్వప్రకోవమున కల్హును, 

ఈజాలగర్షభ మను వ్యాధిలత్షణమును భోజు డిట్లు ఏ స్పరించెను:==-'వీతోత్క 

ట్యాస్త్రయో దోమాః జనయ ని త్వగా కి ఆం, శ్య్యావం రక్తం తనుం శోథమ పాకం బహు 

"బీదనమ్, విసర్పిణం సదాహం చ తృమఘైజ్వరసమనిషిత మ్; విసర్ప మావు స్తం వ్యాధిం 

అవనే జాలగ గ్షభమ్” పీ త్త మధికముగనుండి మూడుదోవములును సమకాలమున (వో 

వమునొంది చర్మము న్మాశయించి శ్యామవర్శంబుకు, లేక ర క్షవర్గ ౦బుకు నూత్మీంబు 
జర్ర కూ ఆ మా ఎం బ్ర తీ 

నేన శోఫను కల్టించును. ఇయ్యాది పౌకమునొందక నానావిధ బాధలతోగూడి శరీరము 

నంచెల్ల వ్యాపించును. తీవ్యమైన మంటకల్లును, దప్పియు జ్వరంబును తీవ్వముగ 

నుండును. ఈవ్యాధిని విసర్ప మనియు, జాలగర్లభమనియు జె ప్పెదరు. ఈ వాళ్యము నను 

సరించి ప్రకృశమూలమున వీ త్తశబ్లముచేత పిత్రోత్క_టంబగు ల్రిదోవసన్ని పాఠముచే 
జనించు నని యర్థము చేయు టుచితము, పిత్రోత్క_టంబగు సీన్యాధియందు పౌకము 
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మాంసమును పగులదీయును. బొబ్బల లోవ్రక్క విశేషముగ మంటకల్లును, తీవ మేన 
౧ Ja 

జ్వరము వచ్చును. ఇయ్యది ,త్రిదోషమున. జనించుకు కావున మిక్కిలి తీవృములై. 

యేడుదినములకు పిమ్ధట మైనను; పదిదినములకు పిమ్మటనై నను, పదునై దుషినములకు పిమట 

చైనను మనుజుని శవ్పక చంపును. ఇవి అగ్నిరోహిణి యను కూరమెన వ్యాధి. 

ఈవ్యాధి సన్నిపాళమున జనించును. అందు వాత-పి త్రంకఫములు మూడుకు 

ప్రృకుపిశములై యున్నను, వానిలో వాతం బుక్కటముగ నున్నయెొడ వీడుదినముల 

కాలము చికిళ్సవేయక యుసపేవీంచినచో పిముట మిక్కిలి యసాధ్యంబె మరణము 

నొందించును. పిత్తం బధికముగ నుండునెడ పదిదినములకు లోవల చికిత్స జేయని నాడు 

పిమ్మట ర్రారమె చంపును. కఫం బధికముగ నుండువపుడు వదునెదుదినములలోవల 

చికిత్స చేయనిచో పీమట చంపును. అని కాలనియనుము చెరుంగునది. మొత్తమున 

నీవ్యాధి యసాధ్య మని భావము, 

చరకమువందు---“స న్ని క్యూవంవిధా రో గాస్సాథ్యా దారుణసమతా$, యే 

పహాన్యురనుపక్రా న్తాః మిథ్యార మ్యేణ వా పునకి (చరక. నూ. అ. ౧ల్ఫ) అని శెస్పి 

యుండుటం చేసీ యాయిగ్నిరోహిణి మున్నగు ప్రారవ్యాధులుకూడ తగిన కాలమున 

య్వుక్షియుక్తమయిన చికిళ్స జేసినచో సాధ్యములగు ననియు, సకాలమున దగిన చికిళ్ళ 

చేయకున్నను, లేక యననుగుణా మెన చికిత్స చేసినను చంపుననియు జెలి నెడిని. 

మరియు---“"వి త్రరకోత్క_టా దోషా! ప్రదీప్తాబారనన్నిభాక, కతభాశేషు 

కుర్వస్తి తీ చాహరుజాజ్వరాక్ + మాంసావదారణాక్ న్య్ఫోటాక. యే హన్యురనుప 

“ 53 కమాల్, వకాద్దశాహాదోర్వాగ్వా సా జేయా వహ్నిరోహిణీ” అని తంత్రాంతరమున 

నగ్నిరోహిణీలశ్షణము చెప్పబడినది. ఈచాళ్యమునుబట్టి యిగ్నిరోహిణీవ్యాధియందు 

సన్ని-పాతము కారణ మైనను రక్తపిత్తీములం మాత్మ ముత్కటములంగ నుండు ననియు, 

చికిళ్స చేయనినాడు సెజెప్పీనరీతిగ వీడుదినములు, వదిదినములు, పదునె దుదినములు 

ఆను 'కాలనియమ ప్రకారము చంపుననియు స్ఫుటముగ చాలియు చున్న ది. 

అహ్టాంగ వాదయమున-..“పకాహాళ్ళ వ్రరాత్రాద్వా పకొద్వా వాని జీని 

శమ (అ. వా. ఉత్తర, అ 3౧. శ్లో, ౧౫ అని కొలనియమము చెప్పబడినది, 

ఐదుదినములకు 'సిమటనె నను, నీడుర్శాత్రు,లకు పిదవనె నను, వదునై దునాళ్ళకు 

పిమటని నను అన్నిరోహిణి చంపు నని భావము, శాలనియమములోని మత భేదము 
త ఆా 5 

కల్పుటకు వ్యాథధియొక్క బలాబలములనుబట్టి యేర్పడునని యూహింవదగియున్నది, 
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నఖమాంసమధిజ్ఞాయ వాయు; విత్తం చ చేహి 

కుర్వాలె చావహాపాకా చ తం వ్యాధిం విద్య శరా. 18 

వాకపి క్రములు రెండును ప్రకుపితములై గోళ్ల యందలి మాంసమున బేరి 
గోరుకు చేరినట్లు బొబ్బను కల్లించును. ఇది మిక్కిలి మంటకల్లి పుండగును. దీనిని చివ్య 

మని చెప్పెదరు. (ఇదియే గోరుచుట్టు అని లోకమున వాడబడుశు.) 

అరి కునఖలత్న్ ణము తా 

త బేవాల్చత రై ర్లోమెః పురుషం కునఖం వదేత్, 

వైజెస్సిన వ్యాధియే స్వల్ప దోవములతో గూడియున్నయొడ కునఖ మని చెప్ప 

నగును. ఈవ్యాధి కల మనుజుడు కునఖ యనబడును. (ఇవియే పుష్పిగో రనబడుకు.) 

తెరి అనుశయాలవ్ష ణము దిశా 

గ మ్మా రామల్పోసమ్మా రాం సవ ర్థాముపరిస్థి తామ్, 

పాదస్యానుశ యాం తాం తు విద్యాదంతః ప్ర ప పొకినీమ్, 19 

మోగాలి _పెఫెగమున చర్చ మునకు సమానవర్థ్య ము కల్లిన వాపు తొలుత బుట్టి 

మిక్కిలి లోతున పక్ష మెయుండునది అనుశయ యనబడునుః 

రి విదారికాలత్ణము ద్రిఆా- 

విదారీకన వదర్భ్భత్తా కరావంతుణసనిషు, 
థి లాం థి 

విదారికా భవేద కా సర్వజా సరలతుణా, 20 
Jo 

చంకల సంధులయం దైనను గజ్జల సంధులయందై నను "నేలగుముడు గడ్డవ లె వర్తు 

లంబ రకవర మె కఠినమయిన గడకలుళు. ఇది తి దోషముచే బుటి తి దోష లతణ 
యె అవి. E90 G౧ WU టు WU 

ములు కల్లియుండును. దీనిని విదారి యని చెప్పెదరు. 

అపా జవాదయమున “విదారీకందకఠినా విదారీ కతవజ జే” (అ. హా. 
రుం తు 

ఉత. అ, 5౨౧ వో, ౧౬) అనియున్నది గాన నేలగుముడుదుుపవలె గుండె కఠిన 
—0 (ap) జీ (Jo 

"మైన గడ్డ చంకలయందైనను గ జలయం దై నను కల్లిన నయ్యాది విదారి యనబడునని 

యెొురుంగునది. 

“రకా సర్వజా సర్వలతణా” అనుచోట అకారమును ప్ర శ్మేషము వెసి, 
“ఆసర్ష్వజా, అసర్వలత్షణా” అని వదముల విభజించి యీవిదారక యనునది 

సన్ని పాఠం బొక్క_టిదక్క తక్కిన నీకదోష ద్విదోష ఛేదములచేత నారువిధము 

సంరమా” మని మధుకేశకార సమ్మతమైన పాఠము, స్వల్పమెన శోఫ 

కలంనది యని యరము వాయబడేెను. 
౧ యి న్, 
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లగు నని యర్థము ఇప్పెదరు. ఇది త దృరోగలక్షణమునకు విరుద్ధము కావున సమంజ 

నము కాజాలదు, వాతాది దోషముల వ్ర ల్యేక సంబంధములచే నవాంతర శేదము లేక 

ములు లేక, ఒక్క దోవముచేతనో "లేక నంనర్హమువేతనో "లేక సన్ని పొతము వేతనో 

జనించి యొక్క_టే భేదము కల్లినది ఈం ద రోగము. అట్టుండ వకదోవ ద్విదోషములచే 

విదారికావ్యాధికి అరు శేదముల జెప్వునపుడు తు దృరోగ లక్షణము వైజెప్పినరీతిన దీని 
శెట్టు ఫౌనగును ? పొసగదు. కావున నట్టియెడ దీనిని తు దృరోగములలో బఠించుటయే 

పారబాటగునుం 

మరియు చరకమున దీనిలక్షణ మిట్టు చెప్పబడినది:---“జ్వరాన్వితా వజ్జ ఇకక 

సస వర్తిర్నిరార్తిః కఠినా మతాయా, విచారికా సా కఫనూరు తాభ్యాం” (చరక, 

చి. వా, ౧౨) ఈళ్లోకముచేత విడారికయందు జ్వరము కల్లనని చెప్పబడినది. ఊోప్లా 

విత్తాదృ లే నా_స్పీజ్వరో నాస్త్యూష్మణా వినా (అ. నా. చి. అ, ౧) అను వాగ్భుట 

వచనముచేక జ్వరమున పీత్తసంబంధమెన వేడియుండును ; కావున జ్వరముకల్లి నపుడు 

పిత్తము అవశ్యముగ  నుండితీరును. “కఫమారు తాభ్యాం” అనుటవేత కఫవాతముల 
సంజంధము చెప్పబడినది ; కావున జ్యరకారణంబగు పిత్తంబును కఫవాళములును 

(మూడును) కలిసి యీ విదారికా వ్యాధిని కల్పించు నని చరకావార్యాశయము. 

మైవిమర్శనముచేత చరకమళమున నీవ్యాధి సన్నిపాత జనికం బొక్కుటే యని స్ఫుట 
మగు చున్నది. కావున ప్రశృత మూలమునకు విశేహార్థ కల్పనము చేసి విదారికావ్యాధికి 
ఆరు భేదముల గల్పించుట యనార్ద ము. 

మరియః మాధవకరున కీహిడ్విధ్యము సమత మైనచో “వడ్విధా 'ద్వ్యేక 
దోవజా” అనియే స్పష్ట్రముగ నేల. చెప్పియుండకూడదు. "వున మూలకారునకు 
పుడ్విధము అనఖిమతము. 

తిధి శర్భ్క_రా-శర్క_రార్భుదలకు ణము yr 

ప్రావ్య మాంససిరాస్నాయూః శ్లెష్తా మేద_స్తథానిల, 
గృన్ధిం కరోత్యసౌ భిన్నో మధుసర్పిర్వసానిభమ్, 21 
సృవక్యా స్తా వమనిలః త త్రీ, వృద్దిం గతః పునః, 
మాంసం సంశోమ్య గృథితాం శర్కు_"రాం జనయే తతః, 99 

దుర్గన్థి శ్రీన్నమత్యర్థం నానావర్లం తతస్పి రా; 

స్రవ_న్తి ర_క్షం సహసా తం నిద్యాచ్చర్క_ రా వ్బ్పదమ్, 23 

కఫంబును చాతేంబుశు (సృకుపీఠము లై మాంనమును సీరలను స్నాయువు 

లను మేదస్సును చేరి (గ్రంథిని కల్లించును. ఇయ్యాది వక్వమె పగిలి 'లేనెను నేతిని వసను 
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బోలిన పూయాదుల సృవించుశు. పిదప వాతము ఛాతుక్షయముం జేసి ,పృబలముగ ఇ 
ప్రకోపమునొంది మాంసమును తన గుణముచే శోషింపటేసి గ్రంథిరూవమైన శర్క_రను 

కల్రించును. దానినుండి దుర్రంధము కలిగి కుళ్ళి నానావర్హ ములు కల రక్తము సీరలనుండి 

జ (సృనించును. దానిని శర్క_రార్ఫుద మని వచించెదరు. 

ఇచ్చట కఠిన మె (గృంథిరూపమయినది శర్క_ర యనియు, అదియే పగిలి లోపల 

నుండి సీరలనుండి దుర్తంధథాదిల కణములు కల రక్తము ఎసృనించుచెడ శర్క-రార్భుదం 

బనియుం జెప్పబడును; కావున వ్యాధి భేదము లేదు. ఈయర్గముచే భోజు డిట్లు 

శప్పెను;:= “తమేవ భిన్నం దుర్లన్థం ఘృత మేదోనిఛం సిరాః, సృవన్తి స్రావమనిశం 

తదా స్యాచ ర్క రార్భుదక్.” 

అరి పొదదారీలక్షణము ధ్రిత్రా- 

పరిక క్రృమణశీలస్య వాయురత్యర్థరూ క యూ, 

పాదయోః కురుతే దారీం పాదదారీం తమాది కేక్. 94 

ఎప్పటికి చెడ తెగక సంచరించు సషభావముకల మనుజునకు పాదములు మిక్కిలి 

రూతంబులెై యుండును. అట్టి పాదములయందు వాళఠము దృకువి దమె యరకాళ్ల 

యందు వీలికలుగ వగులదీయును; దీనిని పౌదదారి యని చెప్పెదరు. 

త దృకుష్థములలో జేరిన విపొదికా కుష్టమున పౌదములయందు బొబ్బలు లేచి 

పగులును. ఈ వ్యాధియందు బొబ్బలు లేకయే పగులును. కావున నీశెండిటికిని, పరస్పర 

"భేదము చెరుంగునది. 

-ఆం కదరలత్నణము థితా-- 

కర్క_రోనథితే పాదే కుతే వా కళ్ఞకాదిఫి, 

గనిః కొలవదుత్సన్నో జాయే కదరం జ తత్, 95 
థ్ 
గులకరాయి(సూది మొనలు గలది మున్నగునవి యరకాలున గుచ్చుకొని యర్ 

ఘాతముకల్లి మాంసము నలిగెనను, ముండ్లు మొదలగునవి గుచ్చుకొని గాయ మెనన్యు 

అచ్చోట శేగుకాయవలళె నుండు గ్రంథి కఠినముగ జనించుశు. ఇయ్యుది కదర మని 

చెప్పబడును. 

ఇయ్యది వాస్తములయందును జనించు నని దీనిలక్షణమును_ భోజు డిట్లు 

“వా స్తయో? పాదయోశ్చాపి గమ్బోరానుగకం ఖరమ్, మాంసకీలం జన 

యతః కుపితొ కఫమారుతే *. సశల్యమివ తం దేశం మన్య తే "లేన పీడితం, శర్క_రా 

39 లా జ 
శదరం"శేచి న న్య స్తే వాతకళష్ట్రాకమ్ కఫవాళములు రెండును ప్రకపితము లె మిక్కిలి 

చ= 
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లోతునజేరి కఠినమెన మాంసపుమేకు (గట్టిగానుండుగడ్డును అరకాళ్ల యంై నను 

అరచేతులయంద్రా నను కల్లించును. అయ్యది గృంథివలె కఠినమై చేతి త్రినపుడె్టె 

లోవల నాగవడిగముల్లు నాటినవిధముగ చామాంన కీలముచే కలుకు కలుక్కు_మను 'చాధ 

కల్షియుండును. దీనిని శర్కరాకదర మనియు, నాశకంటక మనియు చెప్పెదరు. 

ఈవాక్యముచేత నీవ్యాధి వాతీకఫ సంసర్ల్హమున గల్లుననియు;, అరకాళ్ళయందు 

మాత్రము కాక అర చేతులయందును కల్లు ననియు, దీనికి వాతకంటక మను నామాంతర 

మును కల దనియు తెలియుచున్నది. (దీనినే “ఆణి” అను పేరుచే లోకమున వాడెదరు). 

అరి అలసకలత్ణము థణా- 

శ్రీగ్నాజ్లుల్య_న్హరొా పాదా కణ్లూ దాహరుజాన్విత్ 

దుష్టకర్టమసంస్ప ర్మాడలసం తం విభావయేత్ , 26 

దుస్ట్రమెన బురదయందు సంచరించుటవలన కాలివ్రేళ్ళ నడుమ బురదచే చెమ 

కలిగి మిక్కిలి త్మీప్యమైన దురద కల్లంకు. చొనం చేసి వేత రుద్దినచో పుండై మంటయు: 

నొప్పియు కలుగును. ఇది ఆలస మని చెప్పనగును. (ఇది తరుచుగ వర్గ కాలమునందు 

శెమ్మలో వెేశేషముగ తిరుగు దారికి కల్టును. దీనిన ఆడునుపుం డ్లనియు ఒరుపుడుపుం 

డ్లనియు లోకమున చెప్పెదరు.) 

ఇది కఫర క్షములనే గల్పును. అందు కఫముచేత దురదయు ర_క్సము'చేక మంటయు 

నొప్పియు గల్లు నని యెొరుంగునది. 

a) ఇం ద్రలు_వ్తలతీణము థి 

రోమకూపానుగం పీ త్తం వాతేన సవా మూర్భితమ్, 

వ్రచ్యావయతి రోమాణి తతో నషా సశోణితః, 97 

రుణద్ధి రోవుకూాహాం సు స్తు తతోఒ న్యేహామసమ్మ వ, 

తదిన్ల న9లు ప్త షం ఖాలిత్యం రుష్యూతి చ విభాన్య తే, 28 

పీత్హము వాతముతోగూడ శేరి ప్రకోవమునొంది రోనుముల మొదళ్భ యందలి 

సన్నని రంధ,ములం జేరి యారోనుముల నూడించును. పిమట కఫము ర క్షముతోగూడి 
న్ జాలీ జాని 
నే అన లప ల్ యారోమరం ధ్ర్యముల నడ్డగించును. దానం జేసీ మరల నూడిన వెండ్రు;కల రంధ్రముల 

యందు వేండుు కలు మొలువవుః* ఈబ్యాధిని యింద్రలు ప్ప మనియు, మాలిత్య మనియు, 

రువ్యూ యనియు చెప్పెదరు. 

గడ్డమునందలి వెండుకలును మోసములును _వెజెస్పినవిధముగ రాలినచో 

నిరద్మలు ప్లం బనియ్యు శలవెండ్రుక లూడినయెడ ఖాలిళ్య మనియు శరీరమున తక్కిన 
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+ చోట్ల నుండు వెండ్సుక లూడిన రుహ్య యనియు పై జెప్పిన మూడునామములకును 

విషయ భేదమును కొందరు చెప్పుదురు. ఈనిభొగమునకు (ప్రమాణము గానమించేసీ 

యనార్ల మని తోచుచున్నది. 
యె 

మరియు నిచ్చట నీనిర్హ యము చెరుంగునది..పె జెప్పిన యిందృలు ప్త మనునది 

ప్రాయికముగ పురుమలకుమా తము కల్లునుగాని స్తే లకు కలుగదు. ఏల యన: పురు 

ములు సామాన్యముగ వ్యాయామాదుల జకేయుటచేశను, శేశసంస్కారము మున్నగు 

కృత్యముల విశేషముగ ేసికొనకుండుట చేతను వాతపి_త్తములు ప్రకుపితములై ెజెప్పిన 

రీతెగ  రోమకళూవముల నాశ్శయించి, వానివట్టు నడలించి వాని నూడించును. శ్రీలు 

సామాన్యముగ స్వభావముచేశ చే మిక్కిలి సుకుమారులై యుండుటచేతను, దుష్ట్రమెైన 

రక్తము ప్రతిమాసమునందును బెటవెడలుచుండుట చేతను చేవాపరి శ్రమము చేయ 

కుండుటచేతను వాతవీత్తములు ప్రకోవమునొందవు: కావున వారికి పె జెప్పిన యిందృ 

లు ప్తము కలుగదు. (ఇట్టి "కారణములవేత చారి తల వెండ్రు;క లఅరాడను) ఒకవేళ స్వల్ప 

ముగ నుండినను (పృతిమాసమున దుస్టరక్రము వెడలుటంబేసి కఫరక్తములు రోమరంధ్ర, 
Wy 

ముల నడ్డగింవవు; కావున మరల మొలచుచుండును. ఈవివరణము తంత్రాంతరమున 

విజేహుం డిట్లు నుడివెను _-“అత్య న్షనుకమారాజ్ల్యో రజో దువషం ,సవనిచ, 
| య — రి 5 రు J) —o 

అవ్యాయామరతా యస్తా త్తనాన్న ఖలతి శో: 

ఆశి దారుణకలతీ ణము రతా 

దారుణా కణ్ణురా రూయా కేశభూమిః పృపాట్య తే, 

కఫమారుతకో వేన విద్యాద్దారుణకం తు తమ్, 20 

తలయందు చర్మము మిక్కిలి రూకుంబును కఠినంబునై తీవ మైన దురదతో 

గూడి వగులును. ఈవ్యాధి దారుణక మని చెప్పందగుశు. ఇయ్యాది కఫవాతముల ప్రకోప 

మున జనించును. 

మరియు తంత్రాంకరమునం షీదారుణకలతణము వేరువిధముగ చెప్పబడినది 

“యద్ర పటలాభాసం సరుజస్కం శిరస్త పచి, పరుషం జాయతే జన్లోస్తస్య రూపం 

విశేషతః. తోడై సృమన్న్వితం వాతాల్ సకజ్జూగారవం కఫాల్ , నపిపానం సదాహో రి 

రాగం పీశ్తస జం తథా” (విచేవుడు) శిరస్సున చర్మము పైన మిక్కిలి చాధతోగూడి 

సూదులతో బొడిచినవిధముగ పోటుకల్లి వరుసంబైన వటలము జనించును. దినియందు 

వాత పృకోపమున పోట్లును, కఫము ప్రకోపించుట వేత దురదయు, గురుత్వంబును, పిత్త 

ప్త స్తీ లకుగూడ నీవ్యాధికలుగుట ప్రత్యతసిద్ధముగాన విజేవావచనము ప్రాయిక 

మని విజయరక్నీతుని సిద్ధాన్త మైయున్నది. 

మాధవ==2 9 
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రక్తములచేత దప్పియు నొప్పియు ర క్షవర్హంబులును గల్లును. ఈవాక్యమున శేకవాక్య , 

త్తగ వెమూలవాక్యమునకు కఫవాకములతోసాడ పి శ్రర కము లనుబంధములుగ నుండు 

నని యర్థము జేయుట సమంజనము. 

అరి అరూ౦షి కాలతణము రికా 

అరూంపి బవుువ (శ్రైణే బహు స్లేదీని మూర్ధ్ని తు, 

కఘఫానృక్కి )మికో వే వ నృణాం విద్యాదరూంపి కామ్. 80 

కఫంబును, ర క్షంబును, (క్రీములును ప్ర ప,కోవమునొంది శిరస్సున నాొనాముఖ 

ము'లె యనేకవిధములుగ చీము నెత్తురు మున్న గుచానిని 

కల్చీంచును. ఇయ్యది యరూంషికా వ్యాధి యని చెప్పబడు 

స్కవించుచుండు కురుపుల వు 

ను. 

ఇం సలిళలగత్ ణము ఇకా 

రో కోధశొక శ్ర్మకృత శరీరోష్ణా శిరోగత్కః, 

ప్టస్తం చ శేశాన్సచతి పలితం తేన జాయతే, 3] 

శరీరమునందలి యూవ్మంబును. పిత్తేంబును (కోధము చేతను దు?ఖము చేతను 

శ్రోమముచే చతు శిరస్సున జేరి కలె డుకలను 5 పచింప జేయును. దానం చేసీ వేడుకలు 

తెల్హ వడును. ఇది పలిశరోగ మని చెప్పబడును. న 

ఇచ్చట నీవిమర్శనము గమనించునది. దర్శనం వక్తిరుష్తా చ కుర్తా చేవా 

మార్దవక, పృభాపృసాదౌ మేధా చ పీ త్రకరా౭వి కారజమ్” (చరక సూ, అ. ౧౮ 

ఆనునట్లి చరకవాక్యము చేత కన్నులకు చూచుళ క క్రియు, శరీరమునందలి వేడియు, ఆకలి 

దవ్వులంను, శరీరమృదు త్వంబును, కాంతియు, ప్రసన్నతయు, బుద్ధియు ఇవియన్నియు 

వికృతముగాక సమస్థితినుండు పి త్తమువే. గల్లునని తెలియు చున్న ది. ఇచ్చట “వ క్రి 
వాదీ 

రుహైది” ఆను పదవుచేతను, “నవినాచపీ వి త్రం పొకః” అను ను (శుతవాక్యము చేతను 

పాకమునొందించుశ క్రి పిత్రమున గల దని దృఢముగ డచెలియుచున్న ది. సామాన్యముగ 

“పాక కియాశ_క్టి యగ్నియందు కలదు; ఇవికాక వేడిని కల్షించుగుణము అగ్నియందు 

రము? నున్నది. అట్టి వెడి పి త్తమున కల్లునని పె వాక్సమున జెప్పబడినది కావున అగ్ని 

పీత్తమునకును గుణములు సమానము లగుటచే నీశండిటికిని భేదము కానరాదు. 

తం లం మందీభూతమగునపుడు పీ త్తవర్ధకంబు లై న ద్రవ్యముల 

సేవించినచో నగ్ని దీవించును. అగ్ని మిక్కిలి తవం బై యున్నపుడు వీత్తమును శమిఎవ 

జేయు శీతమధురాది ద్రవ్యముల సేవించినచో అన్ని శాంతినొందును; కావున వీ త్రమున 

కును అగ్నికని "భేదము లే దని యనుభవమునగూడ న్ఫుటముగ డెలియుచున్నది. 
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“నమదోవస్సమాగ్ని శ్చ” (ను, నూ. అ. ౧౫) “సమ ప్రకోజౌ దోహాణాం 

సర్వేహిమగ్ని సం శృయా ఇవి మున్నగు వాక్యములయందు వాతపి త్తకఫరూవము లగు 

పోషములకు సమస్థితియు, పృకోవ పంబును ఆగ్ని ననుసరించియుండునని చెవ్వుటచేశ వాత 

ఏ త్తకఫములకన్న నగ్ని వేరుగనుండునని తెలియుచున్నది. కావున కొన్ని వాక్యములచే 

న భేదత్వంబునుు కొన్నివచనములచే పార్థక్యంబుకు ఇెప్పుటచేత _పైవాక్యములకు తేజ 

స్టీమిరములబో లె వరస్పరవిరోధము కల్లును; కావున నసంగతము; అన్నచో పరివారం 

బిట్లు తెలియునది. 

పి_క్టమున ద్రవరూపంబును తేజోరూవంబుప కలదు. అందు ేజోరూవము 

అగ్ని, అయ్య్యది యావారాదిపదార్థముల పచించుకు: వేడిని కల్పించును. ఇదియే జాఠ 

రాగ్ని యనంబరగు. ఇదియే ప్రాణాధారంప్రై యుండును. ఇయ్యది త్రిదోషముల సామ్య 

(పృకోపములకు కారణము. ఈవిషయమును భోజు డట్లు చెప్పెను. “దృఢ ముష్టో 

బ్కం హృ్యేశత్ పిత్తోోమా వచతీతి యల్, మూర్భితో 'రసవీర్యాభ్యాం సమాన వ్యాన 

సంహితకో “కస్తాశ్రేజోనుయం వీ పిత్తం విత్తోష్లా యస్ప వ పక్టిమాక్క్ స కాయాగ్నిస్స 

కాయామహా స వక్తా స చ జీవన$” పెవవరణముచేళ ః పిత్రమునం దొకభాగము ఆగ్ని 

యని నిర్ణయ మేర్చడినది. అట్టి యగ భాగముతోసాడిన ః పి తములేక పాకముగాదను 

నభిప్తాయమున'ే “న వినా చ పిత్తం పాకళో అను సుశ్రుతాది వాక్యములచే కెప్పుట 

నంగతము. 

మరియు కఫము వృద్ధినొం నం చుసదార్థ ముల సేవించునపుడు శు కము వృద్ధి 

నొంది కఫహారంబుల చేసించుతరి శు శ్ర ము కీణమగు భంగ; ల్ని శ్తవర్థకంబురస పదార్థ 

ముల సేవించుటచేత పి క్రమునందలి యన్న భాగము వృద్ధినొందుననియు, ॥ ప్ క్రశాముకముల 

శీవించుటవేత నగ్నిదీ స్తీ శమించుననియు చెరుంగునది, ఈవిమర్శనము చేత పి శ్రమునందలి 

యన్నిఖాగమును_ వేరుగచేసి “నమదోవస్సమాగ్నిశ్చి ఇది మున్న గుచాక్యముల 

శిండుగ చెప్పబడినది. కాన సె జెప్పీనవత్న ములకు పొరస్పరికవిరోధము గానరాదు. 

ఈవతము నవలంబించియే ప్రకృళగృంథమున “శరీరోమ్మా శిరోగతః, పిత్తం చ 

శేశాక౯ా వచతి” అని స్పిత్తమును ఊప్పమును వేరుపరచి చెప్పియున్నది. వీ క్రము తన 

యందలి యూప. వృభాగముతోాడి పచివటేసి వెండ్రుకల చెరయునట్లు చేయునని 

గావము, ఇచ్చట “పి పి త్రంచి అను చకారముచేత వాతకఫములు గూడ శ్ హింపబడు ను. 

కావున (కోధముచే పిత్తము ప్రకుపితమై శరీరమునందలి (తన భాగమైనృయుప్పమతో 

గూడి, ానయములచే జనించిన చాతమునే ్రేగితం టె శిరంబున బేరి కఫముతోగలసి 

వలితమును కల్రించునని నిషృ్యృష్టార్ధము. ఈవిషయము చరకమున నిట్లు చెప్పబడినది. 



459 మాధవనిదానే 

“తేజో2నిలాదై ఏస్సవా శేశభూమిం దగా తు కుర్యాక్ట్ర లతిం నరస్య, కషి త్రు 

దగ్ధ్వా పలితాని కుర్యాత్ వారిత్స)ఛత్వం చ శిరోరుహాణామ్” (చరక, చి. ఆ 

శరీరమునందలి యుస్హ్రము వాతాదిదోనములు మూటితోగూడి వెం,డు కల వ బేశమును 
ss ఆ 

దహీంవశేనీ 'వెండుకల నూడ్చి ఖలతిళ్వము (బట్టతలను కల్లించును. ఆదోవములతో' 

గూడిన యుప మే కొంచెముగ సోకిననాడు వెం ద్రుకలు ఇెఅయును. లేక పింగళ వర్గ ము 

కల్పియుండును అని యర్థము. 

ఇం యువానపిటికాలకిణము తా 

ప 9 కపమాగు జొః శాల లికళ్ణక ప్రఖ్యా కొెఫమారుతర._క్షజాః, 

యయువానవిటికా యూనాం విజయా ముఖదూషి కొః. ల్లి 

మంచి యావనమున నుఎడు స్తీ లె నను పురువులకై నను ముఖముపెన బూరుగ 

ముండ్హవ లె కఠినములైన పొక్కులు కల్లును. ఇవి కఫము వాతము రక్తము ఈమూడుకు 

పృకోపించుటచే గబ్లును. దీనిని యువానవీటిక యని వచించెదగు. 

ఇవి ప్రాయికముగ స్త్రీపురుషులకు యావన మంకురిం చుకాలమున కల్లి రహావన 

ముతో సహాడ వృద్ధినొందును. లోకమున దీనిని మటిమ లని వాడెదరు. 

0 వది నీకంటకలత్ ఆము రి 

కళ్ళ 3 రాచితం వృత్తం మ్ఞాలం పాణ్లుకణురమ్, 
6) ఎలి లు (రు 

జా అ న ది ఆల aa ‘ పది నీకంటక వ్ర ఖై్య్యః తేదాఖ్యం కఫవాతజమ్, ఏ3 

తామరకాడల్నపెనుండు సన్నని ముండ్లవ లె కఠినములగు సన్నని మాంనపు 

ముండ్లతోగూడి జిలకల్లి తెల్ల నైన పొడలు (శరీరమున నెచ్చటవైనను విశేషించి తుంట్ల 
యం ౧ ౧౧ [లా య 

యందును కల్లును. దీనిని పది నీకంటక మని చెప్పెదరు. ఇయ్యిది కఫవాతములవలన 
ర వాత 

కలంను, 
0౧ 

తరి జరుమణిలకీణము రతా 

సమముత్చన్న మకుజం మణ్ణలం కఫర_క్షజమ్, 

సహజం లత వె తేపాం లతో జతుమణి సు సః, 34 
పారి ఉం జాం 

శరీరమున నునుశు కొంచెముగ నున్నతయమె 'చాధలేకుండుమచ్చ పుట్టుకతోనే 

కూడ పుట్టుకు, ఇది లక్ష్ యనియు లత్యు మనియు జతుముణి యనియు చెప్పబడును. 

(ఇదియే పుట్టుమచ్చ ఇది కఫర_క్షముల వే గల్లును. 

వాగ్భుటాచార్యుడు “జతుమణిసృవాజో లోోహితస్తు సీ అని చెప్పెనుకావున నీ 

మచ్చ యొజ్జినిరంగు కల్షియుండును. ఈమ చ్చలయందు నీవిధమెన బాధయునుండదు. దీని 
లతీణములబట్టి మానవుల శుభాశుభములు తెలియు నని సాముద్రిక వేత్తలు వచించెదరు. 



మయద్రరోగనిదానమ్ 4:8 

చరకమున దీనిలక్షణము జెప్పునపుడు వేరువిధముగ జెద్వుచు లక్షకును దీనికిని 

వై లమీణ్యము నిట్లు చెప్పెను, కృష్ణస్సీ గ్లో జరునుణి యో వాతో శ్తరై స్త్రీఫిః, 

అరుజం క్వపరై ర్యుక్తం లశ త్యాహుర్భిషగ్వరాః నల్టనిరంగుకల్లి నునుపైన మచ్చ 

జతుమణి యని చెప్పనగును. ఇయ్యది వాతఠముక్క_టముగ గల మూడు దోషములనే 

గల్లును, అదియే దానికి సమానములగు కొన్ని మచ్చలతో గూడియుండునెడ లక్ష్మ యని 

చెప్పబడును. ఈ రెంటియందును బాధ యించుశేనియు గల్లదు. 

mC మషకలకశ ణము Oఈ— 

ఆవేదనం సీరం వెవ యనసీకాగాతే పృదృశ్య్ళ తే, 
థి qa తి లీ 

ఇ జస ఇస మాపువత్కృప్తముత్పన్నం అనిలాన్మపకం తు తత్, లర్ 

వాతము పృకుపితమె యెట్టి చాధయు లేక కొంచెముగ కఠినంబును, ఊన్న తం 

బును, మినుములబో లె నల్జనిరంగు కల్లినదియు నగు మచ్చ జనించిన, నయ్యది మవక 

మనబడును. (మినువగింజంత యున్న తమును దానివలె నలుపును గల్లినమచ్చ మాష 

సాదృశ్వమునుబట్టి వమషక మనబడు నని యెరుంగునది.) 

మషకలతణమును చరకాణార్యు లిట్లు చెప్పిరి“వాతేరితే త్వచి యదా 

దూయ్యేతే కఫమేదసీ క్లళ్షం మృదు సవర్భం చ కురులే మషకం వదేత్,” వాతము 
వ్రకపితమె కఫముతో గూడి మేదస్సును జెరిచి నునుపుకల్లి మృదులమై మినుములతో. 

సమానమైన వర్ణముగల మచ్చను చర్శముపై గల్లించును. ఇయ్యది మషక మని చెప్ప ' 

బడు నని యర్థము, తః వాక్యమువెత వాకకఫములు మేదన్సును చెరిచి యీ వ్యాధికి 

కల్లించు నని తెలినెడని. 

మరియు నువక మనునదియే మిక్కిలి యున్న తముగ నున్నచో చర కీల మని 

వాగ్ళటాచార్యు డిట్లు చెప్పెను —“మాషేభ్యస్తూన్నతతరాం శ్చర కీలాక్ సితా౬ 

విశాల” (అ. వా. ఉఊఅ,. 3౨౧: శో ౨౬-) చర కీల మనునది తెలుపు నలుపు కలిసిన 

రంగుక బ్రియుండు నని భావము. (ఇవియే పీటిపిటికాయ లనబడును.) 

అర తిలకాలక లక్షణము రతా 

కృవ్లాని తిలమా తాణి నీరుజూని సమాని చ, 
లొ లీ 

వాతవీ _తృకఫోాచో్చోహాత్తాన్నిద్యా తీలకాలకాన్, 86 

వాతపి త్తములచే క్షసము నోషించి నల్ల నిరంగుకల్లి నువుషలగింజలం లేసీ పరిమాణము 

కల్లి ఏ విధమెన బాధయు లేకుండు మచ్చలు శరీరముచెన పుట్టును. ఇయ్యవి నువ్వు 

లంత పరిమిలికల్లి వానివల నల్లనై యుండుటం జేసీ తిలకాలకము లనబడును. 
౧ = 



454 మూధవనిదానే 

మరియు తంత్రాంతరమున వీనిలశ్ణము రిట్లు చెప్పబడినవి _“మారుత$ః కి త్ర 
మాదాయ కఫరక్తసమా శశికి చినోతి తిలమాత్రాణి త్వచి తే తిల కాలాకాకి వాళము 
(సృకువితేమయి పిత్తమున కలిసీ కఫర_క్షముల నాశ్తయించి చర్మమ్మువై నువ్వులం లేనీ 

నల్లని మచ్చల గల్లించును. ఇవి తెలకాలకము లని చెప్పబడును అని భవము. ఈ వాక్యము 

వేత రక్తమును చెరిచి తిల కాలకముల గల్లించునని తెలినెడిని. (పెజెన్సబడిన జతుమశ్తి, 
మషకము, తిలకాలకము ననుమూడుశు పుట్టుకతోసాడ పుట్టుటం జేసి పుట్టుమచ్చ లని 
లోకమున వాడబడుశను 

మహాద్యా యది వా చాల్చం ఛ్యానం వా యది వాఒనీతం, 
నీరుజం మణలం గాలే నరచమితంభివియతే. రుజం జలం గాల, న్యచ్చమి వ్ట్భిధి 37 

శరీరమునందు గొప్పదిగనె నను, చిన్న దిగణె నను శ్యామలవర్ష౦బె నను, కృష్ష యా యా ర (aa) 

వర్గం బె నను కల్లి బాధ లనిమచ్చ కటిన నయ్యాది న్యచ్చ మనబడును. 

మరియు“ర కృపిత్తాశితో వాయు! త్వక్పంబేశా లతో యదా, జనయీ 
ణిలం కృష్ణం శ్యావం వా న్యచ గృమాదిశేత్ ” ఆను భోజవాక్యమువలన వాతము ర క్ష 
పి తములతోగూడి యీ వ్యాధిని కల్పించు నని శతెలినెడిని. 

ఈమచ్చ జనన కాలమువందే జనించు ననియు, పుట్టుమచ్చ యనియు, ఇదియే 
లాంఛన మని చెప్పబడు ననియు తంత్రం తరమున గానంబడియొుడు, లాంళనలత్షణమును 
వాగ్భటాచార్యు డిట్లు చెప్పెను కృష్ణం సీతం వా నవాజం మండలం లాంఛనం 

39 ల , సమమ్. (అ వా. ఊళ్త. అ. 3౧. శ్లో, ౨౭) ఫుట్టుకతోజే నల్హగణనను తెల్హగ 
"ని నను శరీరమున బుటివ మచ్చ లాఎఛన మని యరధము. దః వాక్యమును బట్టి లాంఛన a— లు ర చు 
మనునది న్యచ్భమునకన్న ఖిన్న మైన దని తెలియుచున్నది; కాని ఇదికూడ బాధలేని 
పుట్టుమచ్చ యనుటకు సందియములేదు. శో 

గ వ్యంగలక్ష ణము రతా 

కో, భాయాన ప్రకుపితో వాయుః పీ త్రేన సంయుతేక, 
ముఖమాగత్య సహసా మణ్ణలం విసృృజతర్ణ తః, తరి 
నీరుజం తనుకం ఇార్టవం ముఖే వ్యజ్దం తమాది ేత్, 

% పెభోజవా క్యాను సారముగా నృచ్భము మధ్య కొలమునందు పుట్టు నని స్పష్థ్య 
వడుటచే నీ విషయము చింత్వము. 



తమఘుద్రరోగనీదానమ్ ర్తేన్ద్ 

(కో,ధమువే నై నను, ఆయాసముగల్లించు వనులచేనె నను వాతము ప్రకపిశమై 

పి లముతో గలిసి ముఖమున చేరి మచ్చను శీఘఏిముగ ముఖమున గల్లించును. ఇయ్యది 

బాధలేక సూక్షైూకారం బై శ్యామవర్హము గల్లియుండును. దీనిని వ్యంగ మని చెప్పనగును, 

(దీనిని లోకమున మంగు అని వాడెదరు) 

అరి నీలి కాలతణము రితా- 

కృష్ణ మేవం గుణం గాత్ర ముఖే వా నీలికాం విదుః, వం 

వ్యంగమున మిక్కిలి నల్లనై సె జెప్పిన వ్యంగలక్షణములు కల్లినమచ్చ శరీర 

మునంకా నను ముఖమునంబై నను కలినయెడ నయ్యది నీలిక యని చెప్పబడును. 

ఇచ్చట శ్యామనవర్ల మై ముఖమున మాత్రము కల్గుమచ్చ వ్యంగ మనియు, అంత 

కన్న మిక్కిలి కాటుకవంటి నలుపుకల్లి ముఖమునందైనను శరీరమునంద్రై నను కల్లినది 

నీలిక యనియు వె గనబరచిన లత్షణములచే చెలియుచున్నది, 

వాగ్ళటాచార్యులుమ్మాత్రము శ్యామల మెనమచ్చ ముఖమున కల్షినచో వ్యంగ 

మనియు, అదియే ముఖమునగాక శరీరమునం చెచ్చటకల్లినను నీలిక యనియు నిట్లు 

చెప్పిరి శోక కో,థాదికుపితా ద్వాతపిత్తొన్నుఖే తను, శ్యామలం మజ్ఞలం వ్యజ్దం; 

వై 59 వస్ర్రైదన్య త్ర నీలకా (ఆ. వా. ఊ. అ. 3౧. శ్లో. ౨౮ ఈవాక్యమునబట్టి వ్యంగ 

మునకును నీలికకును దేశ భేద మేకాని వక్షాదులలో లతణ భేదము గానంబడదు. 

భోజుడు ఈశింటికిని దేశ భేదమును వర్గ భేదమును సూచించుచు లతీణము 

నిట్టు చెప్పెను=-_“మారుతః (క్రో ధవార్షాభ్యాం ఊోర్థ పగోముఖమా, శిత, పిల్రేన సవా 

సంయు క్షః కరోతి వదనత్వచి. సీరుజం తనుకం శ్యావం వ్యజ్షం తమితి నిర్ణిశేత్ ) కృష్ణ 

మీవం గుణం గాత్ర సీలికాం తాం వినిర్జిశేత్ (భోజుడు శరీరమునం దూర్గ పగత 

మినవాతము కోపముచేతను హర్ష ముచేతను వ్రకోవమునొంది ముఖమున బేరి పి త్రముతో 

గూడి ముఖమానందలి చర్శ్యమున నొప్పిలేక సూక్షమెన శ్యామవర్థం బైన మచ్చ 

పుట్టును. ఇది వ్యంగ మనబడును, ఇదియే నల్ల నిరంగుకల్లి ముఖముదక్క_ తక్కిన శరీర 

మునం చెచ్చటకల్లినను నీలిక యని చెప్పబడును, 

(ర వరివ ర్థి కాలత్న ణము రతా 

9 ఆస ద 

మర్షనాత్పీడనాద్వాపి తశ వాత్యభిఘాతత, 

మేఢ్రుచర్మ యదా వాయుః భజతే సర్వతశ్చరన్, 40 

తదా వాతోపసృష్టత్వా త్తచ్చర్మ పరివ వక 
జయ్ 

మణేరధస్తాతోశశ్చ గ్రన్ధిరూ పణ లమ్బ తె, 41 
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సరుజాం వాతసమభూ కాం తాం విద్యాత్పరివ ర కామ్, 
నల 

సకణూః కఠినా వావి నె వ పవషనముతితా, 42 రు యు. 0౧౧ థి 
మేఢ మును మిక్కిలి మరి చినను, పిసీకినను లేక యితరములగు కారణముల చే 

నళిఘాతము కల్టినను, శరీరమునందంతట సంచరించు సష్షభొవముకల వ్యాన వాఠము 

(పృకోవమనొంది, మేఢథ్ళము నావరించియుండు చర్శమున చేరును. అట్టి వాొతసంబంధ్ధ 

మునం చేసీ యాచర ము 'వెలకిలంబడును. మేఢ్యమునందలి మణికి (క్రింద నుండు చర్మ 
కోళము వాచి గ్రంథీహవముగ వరిణమిం చి యుుటగ వ్రైలాడుచుండును. ఆయ్యది 

మిక్కిలి తీ వ్వమైన నొప్పికల్లియుండు నేని శేవలము వాతముచే జనించిన దనియుదురద 
కట్ట కఠినమెై యుండునెడ కఫమున జనించె ననియు నెరుంగునది. ఇయ్యాది పరివర్టిక 

యని చెప్పబడును. ౮ 
ఇ 1 చి “చా — కన వో ద ఒల్లో ఈవ్యాధిలమీణమును భోజు డిట్టు వెప్పెను: మహర మేఢ్శచర్శ వ్యానస్థు 

వరివర్తయేల్ , సశూలతోదదాహాద్చ్యైః నిజేయా పరివ ర్రిళా. స్యైషికీ కఠినా స్నీ గా 

కట్టూమళ్యల్ప వేదనా” వ్యానవాతము. ప్రకుసితమె "మేఢ్రము నందలి మణి? (క్రింది 
భాగమున నుండు చర్షమును వెలికిల మరలి౨చును. అయ్యది నొప్పి పోటు మంట 
మున్నగుబాధలు కల్లియుండును, ఇయ్యది పరివ_ర్టిక యని చెస్పనగను ఆని భావము. 
(ఈవాక్యమువేక పోటు మంట మున్న గుబాధలు కల్లు నని తెలినెడి ఇని వాతికము. 
కఫమున జనించినదడి కఠిన మై స్నెస్ధగుణము కట్టి త్మ్స్మమెన దురదకల్లి న్వల్పమెన 

బాధతో సహాడియుండును. 

శ్రి అవపాటికా లతే ణము అయా-- 

అల్పీవ ఃఖాం యదా హార్షాన్బలాద్ద చ్చీత్. స్త్రీయం నరః, 
హస్తాఖిఘాతాదపి వా చర్చణ్యున్య_ర్టీతే బలాత్, 43 
యస్యావపాట్య కే చర తాం విద్యాదవపాటి కాము, జాజి 

పుష్పవతి గాకుండుటవలన మిక్కలి సూవ్మైమెన భగచాషరముకల కన్యకను మను 

జుడు కామా3ధ కారమున కళ్నుమిన్నిరుంగక బలా త్క్కారముగ రమిం చినను, "మేథ 
మున వాసాదుల చే నఖిఘాశము కచీంచినశు చర్మము వెలికిలంబడి జెస్టుదర్భ చే చినట్లు 
వీలును. దీనిని అవపాటిక యందురు. 

భోజు డీ వ్యాధికి వా తౌదినంబంధమువే లతణముల జేతుజేర నిట్లు నిరూ 

పీంచెను:_“మర్ద నాదభిఘా తాద్యా కన్య్యాయోని ప్రపీడి తాల్, లత్యు తే యది 
మేఢ్యస్య చర్మ దర్భ్భెరివక్షకకు. _(అృవపాటిశేతి ఆమాహుః పృస్టోషై 
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సృమన్వితామ్. వాతాత్సా పరుషా రూక శూలనిస్తోద కారిణీ. పిత్తాత్సచాహా రక్తా 

ద్వా దావాతృష్టాసమన్వి త, న్ కఠినా స్నీగ్దా కణ్లూమత్యల్ప వేదనా.” మర్దనము 

అభిఘాతము కన్యకతో సంభోగించుట అను నీకారణముల'చేత మేఢ)మువై చర్మము 

దర్భల బే గీచినవిధముగ చీలికగ చీలును. దీనిని యవపాటిక యందురు. ఇయ్యది 

వాతాదులచే వేరు వేరులతణములు గల్లి ముండును. అందు వాశమాన పరుషంబును 

రూతంబునై నొప్పియు పోటును కల్లి యుండును. పి త్తరక్తములచేశ గల్లినది మంటయు 

దప్పియు కల్లియుండును. కఫమున జనించినది కఠినంబుకు స్నిస్ణంబునై క్ర చృమైెన దురద 

కల్షియుండును. (ఇచ్చట వాతాదులచే ననేక భేదముల జెప్పినచో క్షుద్ర, రోగలత్షణ 

మునకు విరోధనుగును కావున దోప. భేవముల గల్పించుట చిత్యము). 

నిరుద పక అర రుద్ద ప్రక కశ లతణము ధ్రితా- 

వాతోవస్ఫన్లే మే) వై చర్మ సంక్ యే మణిమ్, 44 

మణిశ్సరొొపనద్గసు మూత్ర స్రోతో రుడాద్ధి చ, 
శం ఫో 

నిరుద్ధప్రక కే బె తసి క్ మన్షహాన ను వేదనమ్. 45 

మూత్రం ప్ర పవ గతే జనో; మణిర్వివ్రియలి న చ, 

నిరుద్ధ ప్ర రసం విద్యాత్సరుజం వాతేసమృవమ్, 46 

వారము ప్రకుపిత మె మేఢ్ళమున జే మేధ్యమువై నుండు చర్మము మణికి 

చుట్టును వ్యాప్ఎచి మూత్ర, ద్వారమును మూసి మూ్రమును ధఛారాళముగా వెడల 

సీయక యడ్డగిం చును. దానం చేసి మూత్రము బాధలేకనే స్వల్పస్వల్ప ముగ వెడలును; 

మణిమాశ్రే, ము చర్మ ముచే మూయబడి బడక యుండును. కాని పగలదు, ఇయ్యది 

వాశము-ర గల్లినపుడు చాధకలిగి యుండును. దీనిని నిరుద్ధప్రకశ మని చెప్పెదరు. 

మరియు నీవ్వాధియందలి  లక్షుణముల నొన్నిటి వివరించి యన్యర్థనంజ్ఞను 

భోజు డిట్లు చెప్పెను: మేథ్యాన్నే చర్మణి యదా మారుతః కపి తో భృశమ్, 

ద్వారం రుణద్ధిసశ నై8 (వ, కాళశ్చ ముహుర్భ వేల్. వాతో పన్ఫద్ట మేఢ్యస్తు మణిర్న 

చ నిడీర్య తే ల, 'నిరద్ధం వ (ప్రకాశం చ వ్యాధి విద్యాళ్సుదారుణామ్ మేథ్ళము 

యొక్క చివరనుండు చర్మ మున వాతము మిక్కిలి ప్ర, ప,కోవమునొంది యచ్చోట చర్మ 

మున వాపును కల్లించును.  అట్టిచర, ము మణినంతట వ్యాపించి మెల్లగ మణిని అనవడ 

సియక మూయును. ఒకవ ద్వడు దు౭యకుండును. మూయబడకయున్న పుడు మూ లేము 

బాగుగా వెడలును, మూసికొనియున్న పుడు | మూలే, ము బొత్తుగ నద్దపడియుండకున్నను 

బాగుగా 'వెడలకుండును. కాని మణిమాశ్రము పిళేదు. ఈవ్యాధియందు చర్మ మువే 
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గప్పబడినవుడు మణి కనబడకయు, చాపు గృమకన్న పుడు మణి కనబడుచు నుండుటం 
జేసి యీచ్యాధి నిరుద్ధప్రకశ మని యన్వర్థముగ చెప్పబడును. 

రి సన్ని రుద్ధగుదలమీణము గతా 

వేగన సద్ధారణాద్వాయుర్విహతో గుదసం శె శ్కితేక 

నిరణి మహాోస్రోతః సూక్ష ద్వారం కరోత చ 47 

మార్డస్య సారస తృచ్చ్రణ పురీషం తస్య గచ్చతి, 

సన్ని రుద్ధగుదం వ్యాధిం ఏతం విద్యాత్సుదారుణమ్, 48 

వాత మూత్ర పురీషాదుల వేగమును అడ్డగించి వెడలనీయక నాని నిరోధించుట 

చేత నపానవాళము పృకోవ మునొంది సదచ్యారము నడ్డగించి దానిని మిక్కిలి నూత 

ముగ చేయును. దానిషలన పురీషము మిక్కిలి కష్టముచే కొంచెము కొంచెముగ వెడ 

లును, ఇయ్యాది మిక్కి_లి కూరమెన సన్నిరుద్ధగుద మను వ్యాధి: 

అరై అహిసపూతన లక్షణము గ్రిశా- 

శకృన్లూత, సమాయు కశ ఛాలేఒపానే శిశోర్భ వేత, 

నిన్నే వాఒస్నావ్యమానె వా కంతూర _క్షకఖోద్భవా. 49 

కండూయనా తతః మీసం స్ఫోటస్సా)వళ్చే జాయే, 
గ్ లా రై ఆం చా ఏకీభూతం వ్రతైన్హ్రారం తం విద్యాదహివూతనమ్, ర్0 

శిశువులు మలమూ్రృముల విసర్జిం చినపుడు గుదస్థానంబున నులంబుళు మూత్రం 

బును పోవునట్లు నీళ్ళతో శు భ్కముగ కదుగకున్న యెడ గుదస్థానమున మలమూత్ర 
ములు అంకియుండును. లేక నీళ్లుపోసి స్నానము చేయింవకున్న కు చెమట వట్టును. 

దానం జేసి త్మీవ్యమైన దురద కలుగును. అట్టి దురద కోరువజాలక గోళ్ళచే గోకినయెడ 
తోడనే యచ్చోట బొబ్బలులేచి చితికి చీము నీరు రక్షము మున్నగునవి కారు 
చుండును. ఆ బొబ్బలన్నియు నొండొంటంగలిసి యొకటే వ్రణముగ నగును. ఇయ్యది 
యహిపఫపూతన యను వ్యాధి యని యెరుంగునది. ఇది ర క్షకఫముల గల్లంను. ఇయ్యాది 

వ్యాధిన్టభావము వేత పసీపిల్ల వాండ క మ్మాల్మేము కల్లు నని యెరుంగునది, 

మరియుూ:_దుష స్తన్యన్య -పానేన మలస్యామాళ నేన చ, కజ్జూదాహరు జావద్భిః 
ఉం (or 

విటికశ్చ సమాచితా. సమృవ న్నీ యథాదోవం దారుణా వ్యాసిప్రూతనా.” ఆని 

భోజుడు చెప్పెను. ఈవాక్యము నుబట్టి చెడిన చనుబాలను దా,గుట చేగు*డ నీవ్వాధి 
\ 

జనించు ననియు, కఫ-పీ _లృ-వాతములచే (శ్రమముగ దురదయు మంటయు నొప్పియు 
పోహానుసారముగ గల్లు ననియు ెలినెడిని. 
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40 వృవణకచ్చ్యూల కణము d= 

స్నా నో త్పాదనహీనస స్య మలో వృవణసంస్థితః, 

యదడా ప్రక్టిద్యతే స్వేదాత్క_ణ్లూం జనయతే తదా, రే 

కణ్యూయనా త్రతః మ్్రం న్ స్ఫోటాస్సా)వశ్చ జాయతే, 

ద్రావూుర్వ ఎ్రసణకచ్చూం తాం శ్రవ్యర_క్ట పకోవజామ్, ప 

శరీరమును సున్ని (పిండి మొదలగు వానిచే చక్కగ తోమి స్నానముచేయని 
వానికి వృషణములయందు మురికి చేరి వెమటపుట్టుట చే చెమశల్లి దురదను పుట్టించును, 

అన్వుడు గోకినచో శీఘ్రముగ బొబ్బలుకల్లుశు. ఆయ్యాది చితికి యందుండి సీరుగారును, 
ఇయ్యాది వృషణకచ్చు షి వనబడుశు- కఫర క్ష ప్రకోపముచే సీవ్యాధి కల్లును. 

కష్ట పృకరణమున జెప్పిన కచ్చూవ్యాధి శరేరమునం చెచ్చటచెన కల్లు ననియు 

ఇయ్యది వృవషణములయందు మాశృ్ళము కల్లుననియు సీశెండిటికిని భేదము చెరుంగునది. 

-ర్ర గుద భృంశలతుణము 0౭ 

ప్రృవాహణాతినా రాభ్యాం నిర్ణచ్చతి గువం బహి, 

రరూకుదుర్చల దేహస్య గందభ్రంశం తవమాదిశేత్ , ర్ 

మలవిసర్జనము చేయునపుడు మిక్కిలి బలాత్క_రముగ ముక్కి_నను; * అతిసార 

విరేచనములు (ఆమవిరే చనములు) అయినను గుదమువందలి లోభాగము ఆసనమునకు 
బెట్ వెడలును. ఈవ్యాధి జిడ్డులేక మిక్కిలి రాజం బలహీన మెన శరీరముకల వారికి 

విశేషముగ జనించును. దీనిని గుద (భం మని చెప్పెదరు. 

-ారతి(ై సూకరదం షి కలత ణము ధతెనా- 

సదాహో ర _కృపర్య న్న నస స్త షక్సాకీ త్రి వ్ర "వేదనః, 

కల్ణూామా౯ జ్యర కార చన స స్యాత్వూకరదం స్ట్ర వు కః, 54 

వరమున పుండె రక్షముగారుచు మంటయు క్రీవ్రయెన నొప్పియు దురదయు 
జ్వరంబును కల్లిన నయ్యది సూకరదంష్ర్రక మనబణును. (ఈవ్యాధికూడ గుదస్థానమున 

గలంకుం 
౧ 

ఇతి శ్రీమాధవకరవిరచితే మాధవనిదానే 

తు దరోగనిదానం సమా ష్, 
©) వావి 

శావాావవననస్రేనానానా గాయాలు 

* నులీకడుపులేక జిగటి విశేచన ములయం దిది కలుగుట ప్రసిద్ధము. 
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౬. ముఖరోగనిదానమ్ 

శరీరమునం చచ్చటచ్చట జనించు సామాన్యరోగముల నింశదినుక జెప్పి పిమ్వట 

ముఖమున మా ల, ము జనించు రోగముల మా త్ ము వివవించుచు ముఖరోగనిదాన 

మును చెప్పుట. -- 

a ముఖరోగ సామాన్య కారణములు గితాా 

అనూవపిశిత కీరదధిమత్సా్యాతినేవనాత్ , 

ముఖమే గ దాన్కుర్ము! క్రుద్ధా దోపూః కఫో త్త రాః, 1 

“ఓష్ణా చ దన్దమూలాని దన్తా జిహ్వా చ తాలు చ గలో ముఖం చ సకలం 

సప్తాజ్ఞ్దం ముఖముచ్య తే” అను ప్రమాణమును బట్టి “పెదవులు, దంతమూలములు, దంత 

ములు, నాలుకు తాలువులు, కుత్తుక, ఇవియునుు తక్కిన ముఖమునందలి భొగమున్ఫు 

(నోరంతయు) ఈయీడు అంగములుగూడిన భాగము ముఖ నునబడును. ఈముఖమున 

గల్లు వ్యాధులు అరువదిమైదు. ఎట్టు లన:=_“ద మేష స్రై ఓస్టయోశ్చ మూలేను దశ 

వళ్ళు చ, నవ తాలుని జిహ్వాయాం పళ స్పష్ట దశామయాాః. కంలే (శ్రయస్బ్పర్వసరా; 

వీకవపష్షిః చతుఃవరాకి” అను భోజో క్త ప్రనూణమునుబట్టి దంతరోగము బెనిమిది విధం 

బులును, సెదవులయందు రోగము నిమిష విధంబులును, దంతమూలనులయందు వదు 

నైదు విధంబులును, తాలువులయందు తొమ్మిది విధంబులుళు, నాబుకయందు వదు విధం 

బులును, కంఠమునందు పదుచేడును, ముఖమందంతటను మూడు విధంబులును రోగ 

ములు కల్లును ఇవి యన్నియుం గలిసీ యణువదియైదు ముఖరోగము లగును. 

లను వీని నధికముగ సేవించినచో వాతివీ_త్రకఫములు ప్రకోపించి ముఖమున నాయా 

దోషముల గల్లించును. దోషములు మూటిలో కఫము మిక్కిలి యున్కటమె ప్రధాన 

ముగ నుండును. 

అధి ఓీస్ట్రగ త వ్యాధు 'తెనిమిది, అందు వాతికలతణము శతా 

కర్ణి" వరు మహో ద్ సంస్రాప్తానిలవ పవన, 

దాల్యేలే వరిపాళ్యురే ఓష్టౌ సూరుతకోవతః 1 
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చాత పృకోషముచేత పెవవులు కఠినములై కరకరయ వచు పరుషంబులె స్తంభించి 
చాతమున గల్లుచాథలు కల్లి పగులును. మలీయు నెక్కు_వగా (వశ్యాలగునుః 

జర్ర చెర్రి కటష్థవ్యాధిలక్ష ణము లితా- 

చీయతే విటికాభిశ్చ సరుజాభీస్సమ న్లతః, 
సదాహపాకవీటికా వీతాభాసా న వీ తతః త్రి 

వానే 

పీత్త ప్రకోవమువేత  పెదవులయందు. చిన్నచిన్న బొబ్బలు లేచి మిక్కిలి 
నొప్పియు మంటయుకల్లి పచ్చనె యుండును. అది పుండగునుః 

అరై కఫజఓన్థ చ్యాధిల త్ ణము ఈ 

సవనర్ణాభిశ్చ చీయే తే వీటికాఖిర వేదనా, 
భవతస్తు కఘాదోష్టా పిచ్చిలా నీత్రతా గురూ, 4 
కఫము పృకోపించి 'వెదవులయందు పెదవులకు సమానముగ వర్ణ ముకల్లిన బొబ్బల 

కల్పించుకు. అయ్యవి చాధలేకుండును. పెదవులు జిగురుకల్లి చల్లనై యుండును. మిక్కిలి 
౧ (apy 

బరువుగ ల్లి యుండును. 

-ఇుర్రి సాన్ని పాతికటిష్ట వ్యాధి థా. 

న నే న అద సకృత్కృప్టై సకృత్చీత సకృచ్చే ఏతే" తక్రైవ చ, 

సన్ని పాలేన విజ్లేయా అ నేకవిటికాచితా, ర్ట 

సన్నిపాతము ((త్రిదోషముల ప్రకోపము) చేత పెదవులయం దనేకములగు 
బొబ్బలుకల్లి ఒకప్పుడు నల్హగను, ఒకవ్వుడు వచ్చుగను, మరియొకప్వుడు తెల్టగను 

ఉండును. ఇది నన్నిపాతమున గల్లిన ఓష్టవ్యాధి: 

అరి ర క్షజ ఓష్టచ్వాధి ఏతా 

ఖర్గనారఫలవర్ణాభిః విటికాభిర్ని పీడిత, 
జా డ్ జల (= అ రక్టొవసృప్రా రుధిరం సృవతేః శోణిత ప్రభా, 6 

ర క్షదోషముచేత సెవవులయందు ఖర్జూరపు వండ్లవ లె ర_క్షవర్హములై న బొబ్బలు 

కల్లును. అయ్యవి పుండై రక్తము గారుచుండును. దానంజేసీ పెదవులు ర_క్షమునుబో లె 

చెణ్జనైయుండును. ఇయ్యది రక్షముచేగల్లిన యోస్ట్ర వ్యాధి, 
1 
/ 

అం మాంసజనితటస్ట వ్యాధి రతా 

గురూ స్ధూల వమాంసదుప్టా మాంసవిండవదుద్దత్ ", 

జ_న్హవశ్చాత్ర, మూూర్చన్ప్ నరసో్యోభయత్ ముఖాతీ , 7 
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సెదవులయందు మాంసము వెడినపుడు మిక్కిలి స్థూలముల్రై భారముకల్లి 

మాఎసపుముద్దలవ'లె నున్న తంబులై యుండును. రెండు పెదవులనందులయందు నోటి 

కిరు ప్రృక్క_ల పురుగులు ఈగలు మొదలైనవి మునురు చుండును. ఇయ్యాది మాంనసజసిత 

ఓష్థరోగము, 

అటి మేదో జనితఫీవ్భరోగము థళా-- 

సర్పిర్శల్ణ వలి కాశ" మేదసా కల్లురౌ గురూ, 

ఆచ్చం “సృటికసంకాశం ఆస్రైవం సృవతో భృశమ్. రి 

తయోర్య ఏలో న సంరో హౌర్ మృదుత్వం చన గచ్చతి, 

మేదస్సు దుస్ట్ర మెనపుడు పెదవులు పేరిననేతివంటికాంతియు జిడ్డును కలిగి 

మిక్కిలి దురదతోసూడి భారముగ నుండును. ఆపెదవులనుండి స్ఫృటికమువలె తెల్ల 

నెన ద్ర వము అధికముగ గారుచుండును. అపెదవులయందు కల్దుపుడ్లు మానవు ఓక 

వేళ దోనినను చెవవులు బిరునుగ నుండును కాని మె _త్తవడవు. ఇది మేదోజనిశ ఓీవ్య 

రోగము. 

NC ఆగంతుకఓస్థ వ్యాధి dd 

తతజాభా విదీర్యే టో పాకల చాఖిఘాూతతః, 9 

గ గ్రథిల చ సమాఖ్యాత్ " సీష్టో కణ్ణూూసమన్నితే ", 

ఆగసేతుకములగు చావ్యాకారణములచే "పెదవులయందు గాయ మెనపుడు రక్తము 

వలె చెట్ల వగులును. ఆభిఖాళము గాథ'మెనవి యగుచేని దానంచేసీ వృయ్యలంగ 

చీలును, పిదవ న్మావృణము గృంథిరూప్నమె మీక్కి_లి దురబగల్షియుండు ను, ఇది ఆగంతు 

కౌప్టవ్యాధి= 

భోజుడు: ఈ తావఖివాత్" వాపి రక్తావోష్యా సవేదసా, భవ గన్బపరిన్రావా 

కఫర కృప ప్ర దూషితౌ” అని చెప్పియుండుట వేత సీచ్యాధియందు సెదవుబు రక్ష క్షవర్థ ముల 

త్రీ వ్రమైన బాధకల్లి రకము మున్నగు ద్ర దవము గారుచుండు ననియు, ఇయ్యది రక్ష 

కషములశే గలు ననియు తెలిసెడిని- (ఇవి యునిమిదియు నోష్టగత వ్యాధులు.) 

అ దంతమూలగ తవ్యాభులు వదునెదు; అందు స తాదము రియా 

నోణితం దన్తవేస్తేఫ్యో యస్యాకస్తాత్స్రినర్త ర్తలే. 10 

దుర్దస్ధిని సకృష్ణాని ప్ర ప శ్లే దీని మృదూని చ, 

ద “సమాంసాని కరే వచ న్పి చ వరస్పరమ్, ||| 

ఫీతాదో నామ స వ్యాధిః కసనో శితసమృవ, 
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దంతములకు కుదు శీ యాధారములుగనుండు చిగుళ్ల నుండి కారణము లేకయే 

యాకస్మికముగ ర_క్షముగార నారంభించును. అట్టి చిగుట్ల కొంతకాలమునకు దుర్తంధము 

కల్లి నల్లపడి ద్రవముకల్లి మెత్తవడును, అట్టి దంతమాంనములు వుండై యొకటితో 
వేరొకటి కలియక నానాట నూజివడును. ఇయ్యది శీతాదం బకు వ్యాధి, కఫర క్తములచే 

నిది జనించును. 

ఇతర దంత పుహప్వు టకము de 

ల, గ బో - a జడా 9 ద_న్హయో సుష వా యస్య క్షయథుర్తాయకే మహాోకా, l 

ద_న్లవుస్పుటకో నామ స వ్యాధిః కఫర_క్తజక, 

దంతములలో శెంటికైనను మూటిశెనను సంబంధించిన మాంసమున వాపుకలిగి 

నచో నయ్యది దంతపుష్వుటక మకు వ్యాధి యని చెప్పబడును. ఇయ్యది కఫర కృములవే 

-ఆ దంత వేష్టలత ణము ఈ 

జ అల స గ 
నసృవ్తి వూయరుధిరం చలా దనా భవ న్సి చ, 13 

దంతేజేష్షన్ప విజ్లేయో దుష్పశ్ోణితసమృవః, 
ట ఠా పి జ) 

దంతములు పట్టుతప్పి కదలి చిగుళ్ల నుండి చీము నెత్తురు గారు చున్నయెడ దంత 

"వేష మనంబడును. ఇవి రక్తము చెడుటవలన సంభవించును. 

ర సౌష్షిరలక్ణము రికా 

శ్ర్షషయథుర్ల _న్షమాలేషు రుజా వాన్క_ఫసమ్మ వః, 14 

లాలాస్రాపీ స విజ్లియః సౌషిరో నామ నామతః, 

దంశముల మొదళ్ళ యందలి మాంసమునందు వాపును తీవ్ర్యమెన నొప్పియు 

కలిగి జొల్లుకారుచున్న యెడ సౌషిర మనదగును ఇయ్యాది కఫ ప్రకోపముచే జనించును. 

రి మవాసౌషిరలక్షణము ధథితా 

= ఆ దనాక్చల స్స్ ప స్పేభ్యన్తాలు చాప్యవచీర్య లే, 15 

కి ట్య ఆ ఇ దనంది త? 
యస్మిక్ స సవ్వజో వ్యాధిర్మహోనె పి.రసంబ్హితే 

దంతములు బిగివెడి చిగుళ్లనుండి కదలుచు తాలువుబును చిగుళ్టును సెదవులును 

వగులుచున్న యెడ మవాసౌషిరమనంబడును. ఇయ్యది త్రిదోషసన్నిపొతమువే గల్దునుం 

ఈమపహాసౌషీరలతణమును భోజుడు నవిస్తరముగ నిట్లు చెప్పెను:-ాోనచా 

వనోదంతమూలేషు శోథ! పీ త్తకఫానిలాల్ , జాతః కఫం తఫయితి శీణే తస్పీంస్తు 
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శోణితము, వివృద్ధమనిశం దన్తాక తాల్యోష్టమపి దారయేత్, మహాసౌషిరమి తే కల్ 
స ప్పరాత్రాన్ని హంత్యసూక్ *” వీ త్రకధవాతములు మూడును సమకాలమున (ప్రకోపించి 

దంశములకు మొదళ్లనుడు మాంసపు చిగుళ్ళ యందు ముటతోససాడిన వాపుకు గలిగిం 
చుళు. వాపుకలిగిన పదవ కఫమును. తీణింవజేయును. అయ్యిది శ్నీణించినతోడశే 
రక్తము మిక్కిలి వృద్ధినొంది దంతములను తాలువులను పెదవులకు వగులునట్టు 'వేయుశు, 

దంతములు బిగిచెడి సడలును. ఇయ్యది మహాసౌషిర మని చెప్పబడును. ఇది సన్ని పాత 

జము కావున మిక్కిలి కూరమె యేడుదినములలోే చంపును, 
ల 

అరి పరిదరలత్షణము థిశా- 

దంతమాంసాని భర్య నే యనీ ౯ ఫీవరి వావ్వనృక్ , 16 రి 4 అ గై 
న గరి ం సాం జ ం పితాసృక్క_ ఫబ వ్యా్యాథిః శ్రేయః పరిదరో ఫా సి, 

వివ్యాధియందు దంతముల కాథారములగు మాంసములు (చిగుళ్లు ళిధిలుబులై 

చీలి యుమియునపుడెల్ల ర_క్షము 'వెడలునో అయ్యాది వరిదర మనబడును ఈ వ్యాధి 
పిత్త-ర క్ష-కఫములనే గల్టును. చినుళ్టుకు వీలుట౨చేసీ వరిదరం బని యన్వర్థముగ జెన్చం 

బడును 

అరి కాపకుశలత్ణము ధృిశా- 

పజ పాక సవ దాహః పాకళ్ళ్చ తాభ్యాం దన్నాళ్చల ని ని చ, 17 

పసన చన్తి ని శోణితం మన్స వేదనాః, 
— ఆన లవ్ అత్తాయన్న స్ఫుతే రై ముఖే వఫూతిశ్చ యత) 

యనీన్నువకుశో నామ పితర క్షకృతో గద్య, జి — 0 0 

దంతముల కాధారములైన మాంసమునందు (చిగుళ్ళ యందు మంటపుట్టి సుం 

డగును. దానం జేసీ దంకేములు పట్టు సడలి కదలును. (మొగమును వంచి నోరు చెరచిన 
యెడ చిగుళ్ల నుండి రక్తము కారును, రక్ష్తమునెల్ల వెడలించిన-ో మరల చిగుళ్లు ఉబు 

కును, నొప్పిమా లేము కొంచెముగ నుండును, ముఖమున కంపు కల్లును ఇట్టి లత్మ్ణ 

ములు కల్లినది యువకుశ మను వ్యాథి యని యొరుంగునది. ఇయ్యాది వీళ్తర క్షములచే 

గలంను, 
౧ 

తెరి నె వై దర్భలత ణము రా 

ఘృషపె చషు ద _న్లమాంసే నషం సంర మ్ళో జాయతే మహ 18 

చలా భవన్తి దనాశ్చ సవై దర్భొఒభిఘాతజ, 

% వ్రవీ వము, మధుకోశమునందు కానరాదు. 
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పుల్ల మొదలగువానితో వలుదోమునపుడు దంతముల కాథారములగు చిగుట్ట 

అభిఘాతముకల్లి అధికముగ వాచును. దానంబేసీ వన్నులన్నియు కదలును. ఇది వై దర్భ 

మను రోగము, ఇయ్యది యఖిఘాతమున కల్లును. 

ర ఖలివర్గన లశణము ర9ఆా- 

మారులేనాధికో దన్ఫో జాయతే తీవ్ర వేదన, 19 
ఇ జ 

ఖలివర్ధనసంజ్ఞ ౬.సౌ జాయతే రుక్చ కామ్యతి, 

వాతము ప్రకుపిత్వమె దంతమాంసమున జేరి తీవ మైన "వేదనతో గూడిన దంత 

మును అధికముగ కల్లించును; ఇయ్యాది ఖలివర్థన మని చెప్పబడును. ఆ వల్దు పుట్టునపుడు 

మార్రము తీవ్యమైన బాధ కల్లును. కాని పుట్టినవిముట బాధ నివ_ర్తించును. 

న కరాళ లక్షణము రాయా 

*గ్గనె శనై ౩ వకురుతే వాయురంతసమా శి తః, 90 
a_ శర టీ ® ఖ్ 

క రాళానిగ్షకటాక౯ దనా౯ కఠరాలోనస సిద్ద్వతి, 
జాం య 

వాతము దంతమూలముల నాశ్తయించి దంతములను వంకరటింకరగ వికృళా 

కారములుగ జేయును. ఇయ్యాది కరాళ మనబడును. ఇయ్యాది య సాధ్యము* 

అం ఆధిమాంసన లవణము తా 

హోనవ్యే పశ్చిమే ద స్తే మహా౯ శోథో మహారుజః, 21 

లాలాస్రావీ కఫకృతో విజ్లేయస్సో౭ ధిమాంసజు, 
Uy అ 

దంతముల వరుసకుకడన ఆతాలువులయందు దంతపం క్లికి చేరువనుండు మాంసమున 

మిక్కిలి స్థూలముగ వాపుకల్లి తీవ్యమెన పోటుకల్లి యధికముగ జొల్డుకారుచుండును. 

ఇయ్యాది కఫమున జనించిన యధిమాంస మని యెరుంగునది. 

వాగ్భటాశార్యుడు:“దన్తాశ్తే కీలవచోథో _వానుకర్ణరుజాకరకి ప్రతి 

వాంత్యభ్యవవాతిం శేవ్షణా సో౭_ ధినూంసకక” (అ. వా. ఉం అ. ౨౧. న్లో ౨౭) 

అని చెప్పెను. దీనిచేత నీ వ్యాధి దంతవం_క్టికి కడన చీలగొట్టిన విధముగ వాపుకల్లి 

ాలువులయందును, కర్హ మూలములయందును మిక్కిలి తీ వృమైన వ*టుపుట్టి యాహార 

మును భుడించుటశైెన వలనుపడకుండు ననియు తెలియుచున్నది. 

కి రె దంతనాడీ లతుణము 9తా- 

దంతేమాలగతా నాడ్యః పఖ్బ జ్లేయా యఖేరి తాః, 99 

* ఈ వ్యాధి దంశమూల వ్యాధులలో శేరదః. ఇచ్చట దీనిని జెప్పుట చింత్యము 

నూధథవ----లి 0 
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దంకమూలములయందు వాత-పి త్త-సన్ని పాఠ-అగంతుకభేదములవే ఇాద్న 
విధములైన నాడ్మీవృణంబులును జనించును. వాని లకీణములను నాడీవృణ నిదానమున 
జెప్పిన (ప్రశారముగ చెరుంగునది. 

దంతనాడీ వృణముల సంప్రా వ్లీని బాగ్భ్ళటాచార్యు డి ట్టుపదేశించెనుః:==-“దంక 
మాంసా క్రి తాల్ రోగా యస్సాభ్యానప్యు పేతతే, అర్హ స్తస్యా'సృవక్ దోమః 
సూతం సష్టనయేద్దతిష్, పూయం ముహుస్సా నవతి త్వజాం సాస్టీ ప్ర భేదినీ; తాః 
పునః వష విశ్రేయాః లతుణై నె పర్యథిోది తై 9” (అ. వా. ఉ, అ, అం. క్లో, 

య 

౨౯. ౨౦.) వె జెప్పిన దంతమాంనగతరోగములలో సాథ్యములగు రోగములను తగిన 

కాలమున యు క్షమెన చికిత్స చేయక యుెపేశ్నీంచినయొడ అట్టి (వృణములయందు 

దుష్టమెన చీము మున్నగునవి బై టవెడలక లోవలనే సూక్షోముగ (త్రోవ జేసికొని లోన 
(వ్ర, వేళించి చర్మమును మాంసమును అస్థులను ఛేదించునది మై లోభాగమున వ్యాపించి 
నాడీరూవముగ బరిణమిం చును. ఇదియే దంతనాడి యనబడును. దానికి వాతాదిదోష 
సంబంధథమున గల్లు నె దు భేదములకు నాడీవ్రణ నిదానమున జేప్పిన లత జములనుబట్టి 
నిర్ణ యిం చునది. 

ఇచ్చట న్సీ నిర్ణయము "ెరుంగునది:---భోజుడు ముఖరోగముల విభజించి 
పరిగణనము చేయుతరి “మూలే దశ చ వష చ” అని దంతమూలవ్యాధులు పదునై 
దని వరిగణనము చే నెక తంత్రాంతరమునందు దానివివరణ మి ట్లున్నది:.--ీతాదో 
గదితః పూర్వం దంతపువ్వటక స్తథా, దంత చేష్ట సాషిరశ్చ మవాసౌొషిర వవ చ. తతః 

వరిదర? ప్రోక్తః తతస్తూవకుశసృత, బై దర్భ్శశ్చ తత్ర మోక ఖలివర్ధన వవ చ, 

అధిమాంసకనామా చ దంఠనాడ్యశ్చ వంచ చ, దంత నిద్రధిరవ్య లీ, ద_న్త వే ప్రేమ 
పోడశి” శీతాదము, దంతపువుటము, దంళ'వేష్తము, సౌషిరము, మవాసఫౌషిరము, వరి 
దరము, ఉపకుశము, వె దర్భము, ఖలివర్థనము, ఆధిమాంసము, దంతనాడులైదు, దంత 
విద ధి అను సీ వదునారును దంత మూలముల జనించు వ్యాధులు, 

ఈశం త కారుడు _వైజెప్పిన పేరుల వరుసలో దంతవిదృధి నొకచాని నధికముగ 
జేర్చి పదునారుగ దంకమూల వ్యాధులకు వివరించెను. ప్రకృత |గృంథమున మాధవ 
కరుడు సె యానుఫూర్వి ననుసరించి శీతాదము మొదలుచేసీ వరుసగ లత్షణముల 
నిరూపించుచు కడనశుండు దంశేవిద ధిని చెప్పక మాని, కరాళ మనుదాని నొక్క_టిని 

ఆధి, ముగ జెర్చి పదునారు దంఠమూ*ల వ్యాధులకు లత్షణముల నుడివెను. ఇది కరాళము 
నధికముగ చేర్చుట వే భో జము తమునక, దంశవిద ధిని వదలుట చే తంత్రాంతర వరిగణన 
మునకు విరుద్ధముగ నున్నది. 

మాధవకరుడు ప్రాయికముగ భోదిమతము నవలుబించువాడు కావున వదు 
మై దుదంళమూల వ్యాధులనే వివరించి యుండవలెను. పై జెప్పిన యానువూర్విలో 
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కరాళమును విడిచి తక్కిన వదునైదింటిని చెప్పియుండవలెను- కరాళ మనునది లక్షణ 

మునుబట్టిజాడ దంతమూలమునకు సంబంధించిన వ్యాధిగ గనబడదు. కాఫున నయ్యది 

నవీనుల ప్ర మేవకముగ నుండనోపుకు. లక్ష్యుముకాని దానిని మాధవకరుడు నడుమదూర్చి 

ఇవ్వనా ? ఇది యనంభవము. కావున శీతొదము మొదలుజేసీ యధిమాంసమునకు 

లోనగునవి (కరాళమును వదలి పడియును, దంతనాడు లై దును జే వదునై దుదంత 

మూల వ్యాధులను భోజమతానుసారముగ మాధవకరుడు చెప్పెననుట నిర్వివాదము* కరా 

భమును సుశ్రు తాచార్యుడు చేర్చి వెప్పియున్నాడు."లేక అధిదంత మను దానిని వాగ్భటా 

చార్యుడు దంతగత వ్యాధులలో శెప్పియున్నాడు. కావున అధిదంతము నిచ్చట 'జేర్చ 

కున్న-చో నంఖ్య సామంజస్యము కల్లును, అది యధికపాఠముగ నుండు నేమో. 

వాగ్భుటాచార్యులు "పె జెప్పిన యానుఫూర్విలో దంత వేషము, పరిదరము, ఖలి 

వర్ణనము నను మూడిటిని వదలి, దంతవిద్రథి నధికముగ జేర్చి వదుమూడు దంతమూల 

వ్యాధులను జెప్పెను. ప్రకృత మూల గృంథము సంగృవారూ వము గాన మాధవకరుడు 

వాగ్ళటముసకన్న కొన్నింటి నధికముగ జేర్చి చెప్పె నని యెరుంగునది. వాగ్ళోటమున 

మాత్రము ఓీష్టవ్యాభులను పదిటిని జేప్పిరి. ఇట్టి సంఖ్యా భేదము పలుచోట్ల వాగ్భట 

మున గానంబడియొడు, 

వాగుటాచారుంలు దంతవి ద ధిలక్షణము నిట్లు చెప్పెను: “ద న్త్వమా- సే మలై 

క్ష cy = ఇ అ ff జంగ 39 

స్సాస్రైః చావ్యో నృశ్శ [యథుర్దురుకనరుగ్రావాస్ప్ర) వేద్భిన్న! ఫూయాస్ర,ం దన్తవిద్రధి! 

(ఆ. వా. ఊ. అ. ౨౧. క్లో. ౨) వాత, ప్పిత్త కఫములు ర క్షముతోగూూడి దంతమా_స 

ములయందును బైటను లోవలనుగూడ వ్యాపించి స్థూలముగనుండు వాపును కల్టించును. 

అయ్యాది నొప్పియు మంటయు కలిగి పగిలి వము నెత్తురు కార్చుచుండును. ఇది దంత 

విదృధి యనబడును. (ఇత్తెగంగున పదునైదు దంతమూల వ్యాధులు వివరింవబడియొ.) 

తరి దంతరోగము శలెనిమిది, అందు ఊాలనలతణము వితా 

గ జల అరు మ్ 

దీర్యమా ణేప్వివ రుజా యస్య ద స్పెషు జాయతే, 

దాలనో నామ స వార్టిధిః సదాగతినిమి త్తజః, 98 

దంకములయందు పగులదీయునటుల తీవృమైన నొప్పి కల్లిన నయ్యది దాలన 

మను వ్యాధి యనబడును. ఇయ్యది వాళ ప్రశోపమున గల్తును. 

40 క్కిమిదంతకలతు ణము థితా- 

వ రఫీ సఫందరవ్లూ మహారుజః కృష్ణ చ్చిద్ర శ్చలస్సావీ ససం ఇ , 

గగ జే చవాణాదవంచేయ! కిమిస నరః, ~ ఓ నివిం_గ్వేర = బా SE రో లి 
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పంటియందు నల ల్ల నిరం భ్రము కల్లి వల్లు కదలంచు చిగుళ్లు వాచి చీము చిత్తురు 
గారుచు తీవ్రమైన నొప్పికల్లియున్న యెడ కి, కీ మిదంత మని చెప్పబడును, దీనియందు 
కారణము లేకయే బాధ కల్లును, (దంతములయరదు ద్రవముండదు కావున చిగుళ్ల శ్లనుండి 
చీము చెత్తురు (సృవించును. 

అరి భంజనకలశ్ కాము శిఖా 

వక్షం వక్రం భవేద్యస్య ద_న్లభజ్ఞశ్చ జాయే, 

కఫవాతకృతోో వ్యాథిః స భజ్ఞునకసంక్హి త్య, 25 

నోరు వంకరగచె పండ్డూడిన నయ్యాది భంజనక మను వ్యాధి యగును. ఇయ్యది 
కఫవాతములచే గల్లంనుం 

0 దన్తవార్ష లక్షణము పత 

రీతరూకు ప్ర వా కామ్లున్ప ర్నానామసహో దిషజాః, 

సి_త్తమారుతకో వేన ద_న్హవార్ష స్ప నామతః, 26 
Ca పండ్లు శీత (చల్లని వస్తువులయొక్క_యు, జిడ్డు లేని రూత్ వడార్థములయొక్క_యు 

స్పర్శము నైనను, గాలియొక్క_యు పులుపుగల వస్తుషులయొక్కయు స్పర్శముాన నోరువ 
జాలకుండి నివు కాయ మొదలై నవాని పులుపు తగిలినవ్వుడు జలబరించు విధముగ 
నుండిన నయ్యది దంతవార్గ మనబడును. ఇయ్యది పిశ్తవాతముల ప్రళోవమున గల్పును. 

మరియు -'శీతముప్తం చ దశనా$ నవా శే స్పర్శనం న చ, యస్య తం దన్ల 
వార్షంతు చ్యాథిం విద్యాత్సమారణాల్ ” అని తంత్రాంతరమున నున్నది. శీతంబును 
ఉప్ణంబును కల ద్రవ్యముల స్పర్శమును సహింవనోవక దంతములం పులిసీయున్న చో 
నయ్యది దంతవార్ష మని చెప్పబడును అని యర్థము. ఇయ్యాది వాతప (పృకోపమున గల్లును. 
(ఈవ్యాధి వాతమున గల్లినను వ్యాధిస్వఫావముచే నున్ఫస్పర్శమును హించకండును 

-అ9 దంతశర్క_రాలతణము ఏతా. 

మలో ద_న్షగతో యస్తు వి తమారుతశోషిత; 
శర్క_రేవ ఖరస్పర్శా సా జైయా గ_న్హశర్క.రా, 27 

పండ్ల వె నుండుపాచి దుళములను చక్కగ తోమకుండుట వేత నానాట చేరి 

పీత్త వాతముల చే చెండి చెక్క_గట్లి నున్నపుగారవ లె తాకినచో కర్భ_కమునగ నుండును, 
ఇది దంతశర్కర యనబడును, 
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వాగ్భటాచార్యులు : లా అధావనానలో దనే కఫో వా వాతశోషి త్ర 

(అ. హృ. డ అ ౨౦౧. aR ౧౬ అని చెప్పిరి. కావున దంతములయందలి మల 

"మైనను కఫమెనను వాళము'ే శుష్కు_-మె శర్క_రవలె నగు నని తెలియుచున్నది. 

అర క పాలికాలమణము ర్రిఆా- 

కపా'లేష్వివ దిరషిత్సు దన్హానాం నైవ శర్క-రా, 

కపాలిశేతి విజ్హేయా సదా ద స్థవినాశినీ, 25 

వె జెప్పిన దంతశర్క_ర పెంకులవతె చెక్క_లు చెక్క_లుగ నూడి పండ్లనుండి 

శాలుచున్న యెడ కాలిక యనబరగు. దీనివలన పండ్లు నానాట నళించును, 

గ శ్యావదంత కలశ ణము ఈ 

అస్ఫజీ శేణ వీ శ్రేన దగ్గో ద_న స్త (శేవత్క, 

శార్థవతాం నీలతాం వావి గతన్న శార్థివద_న్హకక, 29 
అజాత 

పిత్తము రక్తముతోగూడి ప్రకోపించి వల్లును నిప్వునకాలిన కట్టెవలె కాల్చును, 
వారి అదె య లు 

దానం జేసి యాపల్డు శ్యామలవర్ష ముగచై నను బొస్టువలె నల్టగవైన నుండును. ఇయ్యది 

శ్యావదంతక మనబడును. 

శ్రర దంతవిద, థిలక ణము తా 

చ ఇ ఇ a ద నమాంసె మలై స్సాన్రై, ర్బాహ్మ_న్హళ్ళ సయథుద్దురుః, 

స స కిము స వి కి, 0 సదాపహారుక్ న్ర,వెద్చిన్న వపూయౌాస్రం ద_న్ల ద్రథి లె 

పండ్లకాధభారమగు  మాంసమున లోవలను  బెటనుకూడ  గొప్పవాపుకల్లి 

మంటయు, నొప్పియుపుట్టి పగిలి చీమును, చెత్తురును కారును. ఇది దంతవిదృథి యన 

బడును. ఇయ్య్యది వాత-పిత్త-కఫ-ర శక్షములచేత గల్తును. 

(ఈవ్యాథి దంతమూలమున జనించునది; కావున ద౦ఠతమూలవ్యాధులలో వఠీం 

చుట సమంజసము. ఈరీతిగణే అధిదంత మనునది శేవలము దంతవ్యాధికాని దంతమూల 

మున జనించునది కాదు; కావున దాని నిచ్చట పఠించి దంతమూల వ్యాధులలో దీనికి 

బదులుగ దంతవిదృ ధిని పఠించుట యు _క్షము. వాగ్భటా చార్యులు కయఖిప్రాయము 

వేతనే సె జెష్పనవీఫముగ పఠించిరి. మెజెస్పిన యెనిమిడియు దంకరోగములు, 

నాలుకయందుగలు రోగము లె దు, అందు వాతా దులచే 

రర ల రూం ఈ 
గల్లు మూడు భేదములు 

క్ష్ 

జిహ్వోఒని'లేన స్ఫుటికా ప్రసుప్తా భవెచ్చ కాకళ్ళదనప్ర కాకా 
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పీత్తేన దహ్యుత్యుపచీయలే చ దీశర్ణెస్సరశైరవి కష్టనై శ్చ, 31 
రా 

ఛన గుర్వీ బవాుుళా చితా చ మాంసోచ్చ/యె గాల లీకంటకా వై 8 
Q టే ర్త 

వాతము ప్రకోపించినచో నాలుక పగిలి రుచి నెరుంగజాలక టేకాకువతె కరకు 

కల్షియుండును- పిత్త వృకోవమువేత మంటపుట్టి నిడుదలై యొజ్హనెన సన్నని ముండ్లవలె 

నుండు అంకురములచే వ్యావ్హమెై యుండును. కఫ పృకోపము చేత నాలుక గ్థూలమై 

బూరుగముండ్లవంటి మాంసాకురముల చేత దట్టముగ వ్యా వ్దమె యుండును. 

(ఇచ్చట 'దవ్యాతి అనుచోట కర్మ రూ పార్గమున దవాథాతువుకు యక్ ప్రత్య 

యము వచ్చినచో ఆత్తనేపదము వచ్చినయెడ “దవ్యూ *ి అని చెప్పవలెను గాని 

“దవ్యాతి' అని పరస పద ప్రయోగము అసాధువు. కావున దహాధాతువుకు కండాషది 

గణఫాఠమును కల్పించి 'కణ్ణ్యాదిభ్యో యక్” ఆని యక్సత్సయమును అంగీకరించి 

పరస్మై పదమునకు అగతికగతికముగ సాభుత మును కల్పించవ లెను) 

ర అలాసలకీ ఇము ర్రితా- 

Va t 6 ఆల అడు జిహ్వోత లే యశ్శ గ్రయథుః పృగాఢః 

సోఒలాససంజ్ఞ 8 కఫర క్షమూ ర్చిః, 

జిహోషం స తు _స్తమ్ఫయతి వ్రవృద్ధా 

మూలే చ జిహ్వా భృశ మేతి గాఢమ్, స్ 

మిక్కిలి క్రూరమెన వాపు కఫరక్షముల (ప్రకోపము వత నాలుక యడుగున 

కలుగును. అయ్యాది నానాట వృద్ధినొంఏ నాలుక నిటునటు కైదలనీయక స్తంభింవ 

"జేయును. నాలుకయొక్క మొదట పుం డగును. ఇయ్యధి ఆలానక మనబడును. 

ఈవ్యాధియందు వాళముచేశ్ర "మొద్దు బారియుండుటయు, పిత్త ప్రకోవమున 

పుండగుటయు కల్లును. కావున వాక-పిత్త-కఫ = రక్తములచే నీచ్యాథి కల్లును. కానే 

యసాధ్యము, 

వాగ్భటా చార్యుడు దీనిక ణము నిట్లు చెప్పెను: కఫవి తాదధ క్ఫోథః జ్హోష 

స్తంభికృ దున్న తః, మళ్ళ గ న్ధిర్భ చేత్పక్వక సో౭లసో మాంనశాతనకి (అ. పా. ఊ 

ఆఅ. ౨౧. న్లో ౨౫) కఫ పిత్తముల (ప్రశోవమువలన నాలుకతు (శ్రీందిభాగమునం 

దున్నతమగువాపు కలుగును. ఇది నాలుకను కదలనీయక _స్తంభింపజేయును. ఇది 

వకరమె పుండగునపుడు చేవలకంపు కొట్టుకు. మాంసము ముక్కలై యూడివడును. 

ఇయ్యది అలన మనబడును. అని భావము. ఈచాక్యము చేత వషిలినపుడు చేవలకంపు 

కల్లం ననియు మాంస మూడిపడు ననియు తెలిసెడిని, ॥ 
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ఇర ఉఊపబిహ్వికా లక్షణము ధ్రితా- 

జిహ్వా గ్రరూపళ్ళ గయథుర్జి జిహ్వామున్న మ్యజాతః కఫర_కృమూల్కు, 
లాలాకరః కణ్డుయుతస్సచోపః సా తూపజిహ్యో పఠితా భిపగ్నిః, లితె 

నాలుకకు (క్రింద నాలుకకొనవలె నుండు శోఫము జనించి, నాలుకను వెకిలాని 

నట్టుండును.  దీనినేత నోట జొొల్పుకారుచుండును. దురదయు నివ్వున కాలినట్టు 

మంటయు కల్టును. ఇయ్యది కఫర క్షములచే గల్పును. ఇది నాలుకవలె నుండుటం చేసి 

యువణివాష యనబడును. (ఇవి మైదును జిహ్వాగత రోగములు 

వాగ్ళటాచార్యుడు దీనిలక్షణమును;:='సాంకురః కఫపిత్తా ప్రో 

వారవిఘాతకృల్ ” (అ. వృ ఊఉ. అ. ౨౧. శ్లో, కర అని చెప్పియుండుటవలన 

ఇయ్యది కఫపిత్తరక్తములవే గల్లి మాంసాంకురములతో గూడి యుండు ననియు, మాట 

లాడుటకును, ఆవోరమును భుజించుటకును) కదలించుటకును వలనువడక స్తంఫించి 

యుండు ననియు తెలినెడిని. మరియు దీని నధిజివ్వూ మని చెప్పి, “తాదృేవేవశివ్యాస్తు 

జ్హాష్ణయా ఉపరి స్థితః! (అ వా. ఉా అ. ౨౧. శ్లో ని”) అను వాక్యమువేత పె 

లమణములతోగూడి నాలుకకు (క్రింద బుట్టినది యధిజివ్వూ మనియు, అదియే నాలుకకు 

పెభాగమున బుట్టినది యుపజిహ్వూ మనియు నిరూపించెను. వీరి మతమునం దధిజివ్వూ 

మధికము గావున జివ్విగత రోగ భేదము లారగును. ఈశంటికిని స్థాన భేద మేకాని 

లక్షణ భేదము లేదు. పృకృత, గృంథమున నియ్యది కంఠగతరోగములళోే చెప్పబడియె. 

రి లెలుగకచ్యాధులు తొమ్మిది: ఆందు కంఠశుండీలత్ణము ఆతా 

సేషాసృగ్భార్టం తాలుమూ లే ప్రవృద్దో 

దీర్ధశ్ థో క్లాతవ_స్తీప్ర కాళ | 

తృప్లా కాస శ్వాసకృ త్తం వద ్ తి 

వార్థిథిం వై ద్యాః కళుళుర్ణతి నామ్నా. 
రిక 

క్రఫ్రర కములు ప్రకోవమునొంది శతాలువుల మొదట నిడువుగ వాపుకల్లి వృద్ధి 

నొంది గాలిచే నిండియుండు తి త్తివలె నుబ్బియుండును. దానివలన దప్పియు, దగ్గును 

శాషనంబును కల్లును, ఇయ్యాది కంఠశుండి యని చెప్పబడును. 

దీని లక్షణము వాగ్భుటమున నిట్లు వెప్పబడెను:''తాలుమూలే కఫాత్సా 

స్రాత్ మత్స్యవస్త్రి నిభో మృదు ప్రలంబః వచ్చిలక్ ఫో నానయా 22వార మ్ర 

యక్, 'కంథోవరోధ కృట్కాసవమికృ ద్దళ శుణ్ణికా (అవా ఊఉ. అ 2౧ క్లో, 
లం 

* శాలు వనగా నోటిలో నాలుకకు మొదఫొెగమున నుండు మృదురూవమగు 

మిదియ ౦గు డని తెలియవలెను. 
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3 ౭) తాలుమూలమునందు ర క్షముతోగూడిన క్రఫమువలన మత్య మును వ స్తీనిబోల్రిన 
యాకారముకల్లి మృదువై పిచ్చిల్వమె వ్రేలాడుచుండు చాపు కల్పును. ఈవాఫపు కంఠ 
బిలమును అడ్డగించి యాహారముళు నాసారంధృ్యములనుండి వెడలించును. దీనివలన య 
దగ్గును వాంతియు కల్లును దీనిని గలశుండిక యని చెద్వుదురు అని యర్థము, 

అం రుండికేరీ లతణము 0తా- 

అ i జ్ శ థస్థ్యూలసోద దాహ ప్ర పాకీ 

ప్రాగుకాభ్యాం తుండిరీతి నామ్నా, 
శాలి 

ప్రత్తికాయవ లె స్థూలమెనవాపు తాలువులయందు కలుగును. ఇయ్యాది పోటు 
మంట యు కల్లి పుండగును. ఇదెకూడ కఫర క్షములచే గల్పుకు. దినిని తుఠిడిశేరి యని 
చెప్పెదరు. 

అ అధు)ష లక్షణము ధిక 

మృదుశ్నొాథో లోహితశ్ ృణితోత్ట" 

ఫ్రై యా౬ధు)ప స్పజ్వర_స్తి నీవ వ్రరుక్న త్రై 
తాలుమూలమునందు మెత్తనై రక్తవర్ణ మెన వాపు కల్లును. దీనియందు తీవ్ర 

మైనపోటును, జ్వరమును కల్లును. ఇయ్యది అధు)వ మనబడును. ఇది రక్టమున కల్లును, 

-వత్రగ్రై కచ్చవ లవణము ఆ. 

కూర్తోన్న త్ ౬ వేదనో= శీఘ్రిజన్నా ఛి ఆ 
దోనో చ్రేయః కచ్చపశ్లె వగా తు, 

శాటుబేశమన తాబేలువ లె నున్నతం బె నొప్పిలేనివాపు కల్లును, ఇది కఫ 
ప్రో వముచేశ చాలకాలమునకు కల్లును. ఇయ్యాది ఆకృతి సామ్యమునుబట్టి కచ్చవ 
మనబఢును. 

-అం రొల్వదవృద లక్షణము రజా 

పద్ధా కారం తాలుమధ్యే తు శోథం 
విద్యా ద్ర కాదర్చుదం వూర్వలింగమ్, 36 

తాలువులనడుమ తామరపువ్వువ లె గుండృశైన వాపు కల్లును* ఇయ్యది తాల్వ 
రుద మని చెప్పబడును. ఇది ర క్షమువలన నున త్రూ వ్యాథి మున్ను వచించిన ఈశా 

ర్బుదలకణములం కల్షియుండును. 
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భోజుండు దీనిలక్షణములలో కొన్నిటి నధికముగ నిట్లు చెప్పెను:---“ఊప్యేవ 
ఛవేన్మ భ్యే యథా పద్మస్య కర్ణికా, పార్శ రతళ్చాజ్కునై క ర్నాసా చాప్యవదీర్య తే. 

'శేమ్మర _కృసముస్థానం త శల్వర్భుదలకుణమ్.”' తామరపువ్వునకు నడమ నుండు కర్షికవలె 
గుందడ్రముగనుండి నడుమ నున్నతంబులు, చుట్టును నిడుదలున న యంకురములు కలిన 

a ౧ 

వాపు ఆంగిటియందు జనించును. ఇయ్యది కఫర_క్షములచే గల్లును. దీనివలన నాసా 

రంధ్రము వీలును, 

“రి మాంససంఘాతలత్ష ఆము ర్రిజ్రా- 

దుషం మాంసం నీరుజం తాలుమధ్యె లు 
కఖామ్మానం మాంససంఘాతమావాు,, 

తాలుమధ్యమునందు మాంసము దుష్పమె నొప్పి లేక వాపు కల్లును. ఇది కఫమున 

కల్లిన మాంససంఘాత మను వ్యాధి. 

తిథి తౌలుపుప్పుట లక్షణము రతా 

నీరుక్ స్థాయీ కోలమా తో కఫాతా స్టైల్ 

మేదోయుకాత్పుప్పుటస్తాలబేశే, లీ? 

కఫ పృకోవమువలన తాలుప్రచేశమున నొప్పిలేక శేగుపం డంత పరిమాణము 
కలిన వాపు పుట్టును. ఇది స్థిరముగ నుండును. దీనిని కఫ మేదస్సులు శండును చేరి కల్లం 

చును. ఇయ్యది తాలుఫువ్వుట మనబడును. 

ఇర తొలు శోవలతుణము de 

శొషోఒత్యర్థం దీర్య లే చాపీ తాలు 

శ్నా రసశ్చోగ్రస్తాలుశోపోఒనిలాచ్చ, 
వాతప్ర, కోపము'ేక తాలువులు ఎండి మిగుల త్మీవ్యమైన శ్వాసము. కల్లును, 

'ఇయ్యది తాలుకోషం బనబడును. 

నుశు శ్రుతకాచార్యుడు “శారసో కా తాత్తాలుకోషస్స పీ పిత్తాల్” అను వాక్యము 

చేత ఏ శ్రముతోసాడిన వాఠమువేశ తాలుకోషము జనించు నన్ని శొప్పెను. ప్రకృత 
గృంథ మున “అనిలాచ్చ” అను చకారమువలన పీత్తముతోగూడిన వాశ మని చెప్ప 
దను. భోజుడు మాఠృ్వము “తాలుళో పో భవేద్వాళాల్” అని వాతమును మాత్రము 

చెప్పెను. 

రి ఆఅెలు పాక లత ణము Hr 

వి త్తం కు ర్యా త్బాకమత్యర్థఘాోరం 

కాలు న్యేవం తాలుపొకం వద _న్పి. . 8&8 
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5 జ లో మె a పీ_త్రము పృకోవమునొంది తాలువునందు మిక్కిలి శ్రూరమైన పుండును కల్టీం 

చును. దినిని తాలుపాక మని చెప్పెదరు. 

ఇ తెరంగున తొొమ్మిదివిధములై న తాలుగత వ్యాధులు చెప్పబడినవి. అష్టాంగ 

హృదయమున చెనిమిది తాలుగతరోగములు మాత మే చెప్పబడినవి. 

అరం కంఠరగతరోగములు వదునేడు; అందు రోహిణీసంప్రా పీ తా 

గలేఒనిలః పి త్తకఫా చ మూర్చిత" 

వ్రదూహ్య మాంసం చ తక్పైన శోణితమ్, 

గలోవసంరోధకరై స్తదజ్కు-ె£ 

నిహన్యసూ౯ వ్యాధిరియం హి రోహిణీ, త్రిక 
వాత-పిత్త-కఫములు మూడును ప్రకోపమునొంది మాంసమును రక్తమును ఇెరిచి 

కంఠబిలమున మాంనపు మొలకల గల్లించును. అయ్యావి గళబిలమును అడ్డగించును. దః 

వ్యాధి రోహిణి యని చెప్పబడును. ఇయ్యాది మిక్కిలి ర్టూరమై ప్రాజములను తవ్చక 

తీయును, 

ఈవ్యాధి వాతపిత్తకఫముల చే 'వేర్వేరుగను సన్ని ఫాఠతమువేతను, ర రృమువేతను 
జనించుటం జేసి ఐదువిధములుగ నుండును. ఈవిషయమును “వృథక్సమస్తాళ్చు తర్లైవ 
శోణితమ” అని నుశ్రు తాచార్యుండును, “వాతక పిత్తం కఫో రక్తం వై కశన్సర్వశో౭కపి 
వ్యా కజ్ణం యదా నిషేవంతే” అని భోజుడును వివరముగ జేప్పిరి. 

ఈ మూల్మగృంథమున త్రిదోమములవే జనించు నని ఇెస్పినను నుశ్రు తాదివాక్య 
ముల బట్టి ఇయ్యది సన్ని పాతమున జనించినను వాతపి త్రకఫములలో వాతం బధికముగ 
నున్నపుడు వాతికం బనియు, పి త్తం బధికముగ నున్నపుడు వె త్తికం బనియు, కఫం 

బధికముగ నుండుతరి కఫజ మనియు వ్యవహరింవబడు నని “వ్యవబేశస్తుభూయసా” అను 
నాస్థయమునుబట్టి యెరుంగునదిం 

ళ్ 9 మరియు నద్య స్త్రీ దోషా హని త్య హోల్ నేమ సముద్భ వా) వఖ్బావో 
త్పిత్తసమ్ఫూతా సస్తావాత్సవనోల్థి తా” అను ఖరనాద వాళ్యమునుబట్రి యి 
రోహిణి యనునది వాతమున జనించెచేని రమీడుదినములు గడచినపిదవ చంపు ననియు, 
పీ త్తమున గల్లీనయెడ వదునాళ్ళకు పీదవ చంపు ననియం,  క్రఫమున కల్రినది 
మూడునాళ్ళకు పిదప చంపు ననియు, త్రీ దోషనన్నిపాకమున గలిగినది అవ్వుజే 
చంపు ననియు కాలనియమము ెరుంగునది. వాగ్భుటాచార్యుడును “రోహిణీ శీఘ్ర) 
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కారిణీ” (ఆ. వా. ఊడ ఆ. ౨౧, స్థ ళం) అనువాక్యముచేత సీ వ్యాధి మిక్కిలి 

క్రూూరమె యతి శ్రీఘముగ చంపునని చెప్పెను. 

అరి వాతికరోహిణీలమణము ఫా 

జిహాసమన్తాద | ళ్ "వేదనా సు 
టీ) nn, 

మాంసాజ్ము.రాః కళునిరోధినో యే, 

సా రోహిణి వాతకృతా వ్రదిష్ల్టా 
ఆట 

వాతాత కోవ ద వగాఢయుకా, 40 
3 UU —9 

వాత ప్రకోవమున జనించిన రోహిణీ చ్యాధియందు కంఠమున కల్లిన మాంసాం 

కరములు మిక్కిలి బాధ కలించుచు, నాలుకయంబెల వ్యాపించి కంఠనాళము నడ 
౧ లం Ga 

గీంచును మరియు వాతముచే గల్గు నువద్ర్రృవములు కూడ మిక్కిలి గాఢములుగ నుండును, 

మరియు భోజు డిట్టు చెప్పెను: తాలుశ్నువ్యతి కశ్చ వా తేనాయమ్య. 

కే యదా, కంలేఒస్యాన్నం వ్రసట్టేత సహ్తాహాత్చ జవోత్యసూక వాతముచే జపించిన 

రోహిణీవ్యాథధియందు తాలువులు గొంతును ద్రవము లేక యెండును. కంఠ మోడి న 

ట్లుండును. భుజించిన యాహారపదార్థము మాంసాంకురములచే నడ్డగింపబడి కుత్తుక 

యందే నిలచును ఈ వ్యాధియందు వీడు దినములపరకు చికిత్స చేయక యుపేేక్షించి 

నచో నంతకు_పెని చంపును. 

అగి "పె శ్రికరోహి ణీలషమణము తా 

క్రీ ప్రోద్దమాతి ప్ర విదాహపాశా తీవ్రజ రా పి త్తనిమి త్రజా తు, 

పి త్తమున జనించిన రోహిణియందు కంఠమున మాంసాంకురములు అతి కీళ్ల 

ముగ బొడమి మిక్కిలి తీవమైన మంటతో గూడి - పుండును మిక్కిలి తీవ్రమైన 

జ్వరంబును కల్లును, . 

మరియు భోజు డీ పిత్తరోహిణియందు. కలుగు విశేషావ షృద్రవముల నిట్లు 

వెప్పెను:--"డొమ్య తే చుమ్యలే విత్తాత్ భూవ్య'తే పరిదవ్యాతే అజ్జానై రివ జవ్యాత్స 

ప్రాణానాశు చతుర్ది నాల్” మంటలో నున్నట్లు గబగబ మందును. “కొట్రమునే శీలువ 

బడేనట్టు బొధకల్లును. పొగ వెడలున ట్లుండును. నిహ్పుకణముల జల్లినట్టు వెశేషముగ 

మండును. ఈ యుషదృవములు. పీ పి త్తముచే గలను, ఇయ్యది నాల్లుదినములలో చికిక్స 

చేయనినాడు అతికీఘ్ళముగ ప్రా 'పాణముల గొంపోవును, 

ఆజ కఫజనితరోహి ణీలక్షణము రికా 

సోతోనిరోధిన్యచలోద్దతా చ స్టిరాజ్ము_రా యహూ కఫసమ్మ వా సా, 
+ 
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కఫ ప్ప కోవమున జనించిన రోహిణీవ్యాధియందు కంఠమునందు కరీనములగు 
మాంసాంకురములు కల్లి కంఠద్వారము నడ్డగించును. 

భోజు డిట్లు చెప్పెను:=_“కఫాదంతర్భహిశోథః శ్వాసః కంఠశ్చ చాధ్యశే, 
యస్య సో౭నూక్ త్యకేదోగీ త్య)వః దో,హిణిపీడికళో కఫమున కలిగిన రోపహిజ్తీ 
వ్యాథియందు కంథమునకు లోవలను వెలువలనుకూడ వాఫుకలిగి శ్వాసము తీవ ముగ 
వెడలుచు కంఠమున ల్లీ వృముగ బాధ కలుగును. ఈ లవణములు కల రోగికి మూడు 
దినములవరకు చికిత్స చేయనిచో తోడే ప్రాణములు గోలోపును, 

-అ3 సాన్ని పాలికరోహిణీలక్షణము రఆా- 

గ మార పాకిన్ననివార్న వీరార తిదోనలిజా తి తయోతితా చ ఖి తీ తి $ీ స! ౧ (4 క్ ౨ 
తిదోమముల సన్నిపౌతమున గలిగిన రోహిణీన్యాధియందు మిక్కిలి లోతులో 

పరివక్వ మగును. దోషములు మూడిటి$ 'వేరువేరుగ జెప్పిన లక్ ణము లన్నియు నొక్క 
టిగజేరి యుండును. దీనిశ క్రి యెట్టి చికిళ్సవే నైనను నివారించ నలవి కాకుండును. 

భోజుడు సాన్నిపాతికము నిట్లు చెప్పెను:._.“నర్వదోషకృతా యా తు 
సర్వలి బ్ఞనమనిి తా, అసాధ్యాం తాం విజానసీయాత్ రోహణీం నన్ని పాతజామ్” 
సన్ని పాతజనిత రోహి ణీవ్యాథి గత్రిదోషములకు వేరువేర చెప్పిన లత్షణములు కలిగి 
మిక్కిలి యసనాధ్యం బై యుండును. 

అభి ర_కజ రోహిణీలక్షణము De 

స్ఫోమైశ్చితా పీ _త్తీసమానలిం గాఒసాథ్యా వ్రదిష్టా రుధిరాత్తి కాతు, 

కంఠమునందు బొబ్బలుకల్లి పిత్తజరోపాణికి చెప్పీనలకోణములు కలిగి యుండు 
నది రక్తమున కల్లిన రోహీణి యని ఇెచ్చ్పనగును. ఇయ్యదియు నసాధ్యము. 

అం కంఠశాలూకలక్ ణము ధిక 

కోలాస్థిమా త్ | కఫసమృవో యో గ ంథిర్హ'లే కంటక ఘూకభూతః, 
౨ న ం ఖర ఎరళ్ +ప్తునిపాతసాధ్యః తం కంఠళళాలూకమితి బ్రువన్సి. 48 

కఫము (ప్రకోపించి కంఠమున "రేగువండులోని షంజంత (వరిమితికల్లి, కఠినంబును 
స్థీరంబునైన గ్రంథధిరూవమెన వాపును కల్టించును. ఇయ్యది జలభూకమును బోలియు 
ముల్ధవ లెను కుత్తుక కడ్డవడును. ఇయ్యది శన్తచికిత్సవే సౌధింవదగు గాని శేవలము 
'జెనథములచే. సాథ్యము కాజాలధు, 
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॥ Cat, జయ వాగ్భటాచార్యుడు:“డోన్నాః  కఫోల్బణై శోఫః కోలవద్దిథితోన్నత$) 
భూకకంటకవత్క్టో శాలూకో మార్ల రోధనకి (ఆ, హృ. ఊఉ. అ. ౨౧. శో ర్న 

అని చెప్పెను. దీనిచేళ కఫము మిక్కు_టముగ నుండు త్రిదోషముల సన్ని పాకముచేక 

నీన్యాధి జనించు ననియు ఇయ్యాది కంఠమార్షము నడ్డగించు ననియు తెలిసెడిని, 

అధి అధిజిస్వాలత ణము ఆా- 

జిహర్షగ్ర రూపళ్ళ యథుః కఫాత్తు జిహో్టపరిష్టాదపి ర _కృమిశ్రైత్ , 

జై యోఒధిజివ్వాః ఖలు రోగ ఏవ వివర్ణ యేదాగ తపాక మేనమ్, 44 

నాలుకకు పె భాగమున నాలుక కొసవలి నిడుపైన వాపు రక్తముతో గూడిన 

కఫము వే గల్లును, ఇది అధిజివ్వా మని చెప్పబడును. ఇది వకమెనచో మిక్కిలి 

యసాధ్య మగును. కావున చికిత్స చేయంజనదు. 

'నాలుకకుమోద జనించినది అధిజివాష మనియు, అడుగుభాగమున బొడమునది 

యువజిన్వా మనియు సీకెంటికిని పరస్పర భేదము చెరుంగునది. ,క్రిందఫుట్టునది అథి 

జిహ్వా మనియు, మైనపుట్టునది యుపడివాష్ట మనియు వాగ్భుటాచార్యునిమళము* నామ 

మాత్రము వ్యత్యాస మేగాని లతమణముల భేదము గానరాదు. ఈ శిండును సమానలత్న్ 

ణము'లై నాలుకకు క్రిందను మైభొగమునను జనించునవి కావున ఈ యధిజివ్యామును 

కాడ జివ్యారోగములలో బఠించుట సమంజసము. కాని భిన్నముగ పఠించుట యుక్తి 

దూరము. చాగ్భటాచార్యుడు మా శ్, ము జివాషరో గములయందే శండిటిని పఠింవెను; 

"కావున దానికి విరుద్ధముగ భిన్నస్థలముల బఠించుట యనార్జ్హ ము, 

“అరి వలయలత్ణము ర్రిఆా- 

బలాస వవాయతమున్నతం చ శోథం కరోత్యన్న గతిం నివార్య్థ, 
జు ఆగ ॥ 45 

తం సర్వై వాఒ ప్రతికార్యనీరషం వివర్ణనీయం వలయం వదంతి 

కఫము పృకోపమునిెంది కంఠమునందు నిడుడయు ఉన్న కంబునగు కడియము 

వంటి వాపును గలిగించును. అయ్యది యావోరమును లోనికి జొరనీయక కంఠబిలము 

నడ్డగించును, దీనిని వలయ మని చెప్పెదరు. ఇయ్యది యొుదురులేని శక్తి కలదియై చికి 

త్సకు సాధ్యము గాకుండును. కావున చికిశ్స చేయుజనదు. 

అం బలాసలక్షణము రికా 

గలే తు శోథం కురుతః ప్రవృద్ధా శ్లేష్మానిలొ శ్వాసరుజోపపన్నమ్, 

మర చ్చినం దు _స్థర మేన మాహాుర్చలాసపంళ్ఞ ౦ నిపుణా నికారమ్,46 
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కఫవాళములు శెండునుం గలసి ప్రళకోవమునొంది శాసముతోడను నొప్పీ 

తోడను గూడిన వాపును కుత్తుకలో సలి? పదును. ఇయ్యది వృాదయాది మర ముల 

భేదించును. దీనిని బలాస మని చెప్పెదరు. ఈ వ్యాధి మిక్కిలి దుస్తరమె యసాధ్య 

ముగ నుండును, 

ర్ట ఏకోబ్బృందలత ణము థఆా-- 

వృత్నొన్నతో౬ నళ్ళ పయథుస్సదాహఃసకల్డురో ఒపాకరమృదుర్దురుశ్చ, 

నామైైక బృన్టః పరికీ ర్రితఒసౌా వ్యాధిర్చృలాసతతజ ప్ర సూతః, 47 

కంఠ నాళమునకు లోపల, నొక కట్టున వర్తులంబును, ఉన్న తంబును, మంటతో 

గూడినదియు, దురద కలిగినదియు, వక్షముకాని స్వభావము కలిగినదియు, కఠినంబును, 

చెద్దదియునగు వాపు కలుగును. ఇది యేశకబ్బంద మని చెప్పబడును, ఇయ్యది కఫర క 

ములచే కల్లును. 

ఖై బృందలవీణము en 

సమున్నతం వృ_త్తమమన్దదావాం తీవ్ర జ్వరం బృన్షముడాహరన్పి, 
తచ్చపి పిత్తకతజ ప్రకోపాత్ జయం నతోదం వవనాత్తకం తు,4రి 

ఉన్న తంబున్సు వర్తులంబును, తీ వృమెన మంట కల్లినదియు, మిక్కిలి తీ వృ మైన 

జ్వరముక ల్లిన దియు నగు వాపు కంఠమున గల్లును. దీనిని బృందమని చెప్పెదరు. ఇయ్యాది 

పితర క్షములచే గల్గును. అదియే త్మీవమైన పోటుకల్లియున్న చో వాతముచే జనించి 

నది యని యెరుంగునది. 

పె జెప్పిన యేకబ్బందంబును, బృంద మను నీవ్యాధీయు కంఠమునందు ఒక్క 

విధమైన యాక్ళతితో బుట్టును. జనించునట్టి స్థానంబును అళ్ళతియు నొక టేరీతిగ 

నుండుటం బేసి యీ శెండిటీకి నించుశేనియు భేదము గానరాదు; గాని ఏకబ్బందము కఫ 

రక్షములవే జనించును. బృందము పీ_త్తర కృములచే జనించును. ఇదియో యీ? శెండిటికిని 

భేదము. ఈవిషయమును భోజుం డిట్లు చెప్పెనుః=గ్లేవృ ర కగముస్థై"న 'మేశబృన్దం 

విభావయేల్, తుల్యస్థానాక్ళతిర్భ కో బృందజో ర_క్షపి త్రజక వకబ్బందము కఫరక్త 

ముచే కల్లు ననియు, పిత్తర క్షములను కారణములంగ జేసీ నీకబృందమువలెనే జనించునది 

బృంద మనియు, ఈ ఇండిటికి అకృతియు స్థానంబును నొక్క టే యె యుండు ననియు 

భావము. 

స్థానాకృ్ళతులనే శేదము లేదు కావున నీ శెండును ఒక్క_టిగనే వరిగణింవ 

బడును. "కావుననే కంఠ రోగములు పదునేడను నఖ సమంజన మగును, లేనినో నీక 

' బృందబ్భ్బందములు కెండుగ 'లెక్కూనిడిన వదునెనిమిది యగును. 
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అటి శత మఘ్నీ లక్షణము 0- 

వర్తిర్ల రిర నా కల్జనిరో ధినీ యా చితాఒతిమాత్రం పిశిత వరో హా 
Wy 

అనేకపక్సాణహరీ త్రి తి నోపాత్ జయా కకేఘ్నీ చ రా. 

అనేకములగు మూంసాంధరములే నిండి భునంబును, పిరంగిగుండువ లె కఠినం బై 

గుండ, నియా కారంబును కల వాపు కంఠమునకల్లి, కంఠ నాళమును అడ్డగిం చియున్న చో 

నయ్యది పిరంగిగుండును బోలియుండుటం జేసి శతఘ్ని యనబడును. ఇతి శ్రి దోవనన్ని 

'పాతమున జనించును; కావున (తిదోషములచే గల్లు నొప్పి పోటు మంట జిల మున్నగు 

బాధల గల్పియుండును. 

వాన్ఫటమున “శతమ్నీ వాతిరుక్కురీ” అని యుండుటచే నియ్యది పిరంగిగుండు 

వలె మిక్కిలి తీవమెనబాధ 'గల్లించునది యని యెరుంగునది. (శతఘ్నియన పిరంగి) 

అం గలాయులతణము ధ్రితా- 

గ్రంథిర్ణ లేత్వామలకాస్థిమా త్రః స్థీ సిరో౭ తిరుక్ యఃకఫర క్షమూ ర్తిః, 

గలవ్యతే స సే క్తమివాకోనం చ స్ స స్రసాధ్యస్తు గలాయుసంజ్ఞః, 50 

ఉసీరికకాయలోవలి గంజమాతృము పరిమాణముకల్లి కఠినమె మిక్కిలి తీవ 

మెనబాధతో గూడిన గ్రంథి కంఠట్పమున జనించిన నయ్యది గలాయు వనడగును. 

ఇయ్యది కఫర_క్షములచే గల్పును. కఈగ్కంథి కంఠనాళమునందు అన్నపుముద్ద అడ్డుపడిన 

విధముగ కంఠమార్షము నడ్డగించును. ఇది శ్రేవలము శ స్తచికిక్స్చచే సాధింపదగును గాని 

్ఞెవధములు వని సేయవు. 

ఈవ్యాధిన్వరూపమును వాగ్ళటాచార్యుడు కొంచెము మార్పుతో నిట్టు 

చెప్పెను: -“మాంసకీలో గలే దోషః నకోఒచేకోఒథచాల్చరుక్ , కృచోచ్చా రసా 

ఛ్యవహృతి? పృథుమూలో గలాయుకకో' (ఆ. వా. ఊఉ, అ. ౨౧. క్లో. రణ) వాళాది 

దోషములు మూడును ప్రకుపితేములై కంఠమున మాంస పు చీల నొకటినె నను అనేకముల 

చనెనను కల్రించును. ఇది స్వల్పమైన బాధ కల్లియుండును. ఉచ్చా షస వాత౦బు వెడలుట 

కును, అవోరవచార్థము లోవల పోవుటకును ఇది యడ్డముగ నుండుటచే మిక్కిలి కష్ట 

ముగ నుఎడును. చౌని మూలము చాలగొప్పదిగ నుండును అని ఫెవము- ఈ వాక్యమును 

బట్టి చీలవంటి యాకారముతో నొకటిగచైనను, అనేకములుగ మైనను నుండు ననియు, 

శ్రి  దోవములచే జనించుననియు తెలినెడిని. ప్రకృకఠ మూలమున కఫర క్షములచే జనించు 

ససేయు, ఉసీరకాయనుబో లె నుండగ నుండు ననియు ఇెవుటనే ఫదము కనబడు 

చున్నది. కాలాద్యనుగుణముగ నిట్టి యాకారాది భేదములు వ్యాధులయందు మారు 

చుండు నని యూహీంపధగియున్న ది. 
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అరి గలవిద్రధిలతణము రతా 

సర్వం గలం వ్యాప్య సముత్ధతో యః శోథోరుజస్ప_న్లిచయ త్రనర్యాః, 

స సర్వదోమెః గలవిద్రధిస్తు తనె రన తుల్యః ఖలు సర్వజస్య, ర్] 

మూడుదోషములును సమములుగ (పృకోపించి గళబిలమునందంతట నిండియుండు 

నట్లు వాపును కల్పించును. దీనియందు (త్రిదోవములవే గల్టునొప్పి మంట జిల మున్నగు 

'బాధలన్నియు కల్లియుండును. దినిని గలవిద్కధి యని చెప్పెదరు. ఇయ్యది సన్నిపాత 
విద్రథికి కెప్పినలతీణఇములు గల్లియుండును, 

వాగ్భటమున:--'కీఘ)జన పాకో మహారుజం, పూతిపూయనిభఃస్రావీశ్వయ 

ధుర్షలవిద్రధిః* (అ. వ్యా. ఉక్త. అ. ౨౧+ క్లో. ౫౧) అని వెప్పియుండుటం జేసి 
యియ్యది కంఠమునందు ఫూ_ర్దిగ వ్యాపించి కీఘముగపుట్టి కీమ)ముగే వండి పగిలి 

దుర్గంధమె చీముతో సమయెన నీరు గారు ననియు శెలినెడిని. 

అం గలాభులక్ణము ధిక 

నోథో మహాోనన్న జలావరోధీ తీవ్రజ్వరో వాయుగ లేర్ష్నిహనా, 

ఛేన జాతో రుధిరాన్వి తేన గలే గలాఘః వరి! ర్వ లే తు శీర్ష 

గళబిలమున మిక్కిలి స్థూలముగ చాపుకల్లును. ఇది మిక్కిలి త్మీవ్యమైన జ్వర 
మును గల్లించి అన్నమును నీళ్లను లోవలపోనీయక ప్రాణవాఠమును సంచరింవనీయక్ష 

దానిమార్లము నడ్లగించియుండును, ఇది గలౌఘ మని చెప్పబడును. ఇయ్మది కర్త 

ములచే గల్లును. 

దీనిలకే ణము వాగ్భటాచార్యు డీట్లు చెప్పెను. బావకి న్దశ్ళ ప్రయథుర్భిరో 

గలమార్తార్హ లోపమకి గలౌఛూో మూర్ధగురు తా కంద్రాలాలాజ్వర వ్రదకొ (అ. నా. డ్. 

అ. ౨౧. పో 5౮) ఈవాక్యము చేత సీరోగమునందు కు త్తుకలాోో ప్రక్కను "వెల్లి 

ప్రక్కను 'క్రూర్వమెన వాపుకల్లి కంఠనాళమునకు గడియ 'వేసీన విధముగ నడ్డముగ 

నుండు ననియు, తలబరువై _మెకముగూడ గ్రమ్యుననియు తెలిపెడిని. 

6 స్పరభ్ను లక్షణము రిఖా- 

యస్తామ్యుమానళ్ళ నీతి వ్రసక్తం ఛిన్న స్వరళ్నుష్క్లవిము _కృరణ్ధః, 
అ అన = న అ AnH గ్ కఖోపది గ్లేస్వనిలాయ నషం జైయస్సరోగళ్ళ gసనాత్ సృరఘ్న 8, ౮3 

శరీరములో వాళము సంచరించునాడులయందు కభమువేరినచో మనజుండు 

గొంతెండి, చీకటనున్న వానివలె చేమియుచెరుంగళేక, కంఠస్వరముమారి గొంతులో 
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డ్లుపడిన విధముగ, మిక్కిలి ఆయాసముతోగూడి శ్వాసము విడుచుకు. ఇది స్వరన్ను 
వుని వెవృబడురు, ఇది వాతప్రకోవ మున జనించుశు. 

రి మాంసతానక లక్షణము 9ఆా- 

ప్రతానవాళి యశళ్శ గయథుస్సుకష్టోగలోవరోధం కురులే క్రమేణ, 
న మాంసతాన; కథిత్*ఒవలమ్వ్బ్బా ప్రాణప్రణుత్పర్వకృతో వే వికారః, 

కంఠబిలమున మిక్కిలి కూ రమయిన వాపుకల్లి నానాట వృద్ధినొంది కొంత 

"కాలమునకు కంఠనమార్షము నడ్డగించును. కుత్తుకయందు జంట బెట్టినవిధముగ వ్రైలాడు 

చుండును. ఇది సన్ని పౌళేమున జనించును మిక్కిలి బాధగల్లించి తుదకు స్రాణముల 

గొంపోవును. (మిక్కిలి యసాధ్య మనుట) ఇది మాంసతాన మని చెప్పబడు శు. 

ర విదారీ లక్షణము ర్రితా- 

సదాహతొ దంశ్యయథుం సుతా మ ము చన్లర్లలె పూతివి శీర్ల మాంసమ్, 

ల్సి "లేన నిద్యాద్వవ న విదారీం పళ్ళ ఇ విళేహాత్స తు "తున "శేతే, 

కుత్తుకలోవల మంటయు సూదుల బొడిచినట్టు పోటును గల్లి యెజ్హినెన వాపు 

కల్తును. ఇయ్యది మిక్కిలి దుర్షంధముతోగూడి మాంసము శిథిలమెయుండును. ఇయ్యది 

పిల ప్రకోవమున గన్లిన విదారి యనబడును. ఈరోగము మనుజు డేప్రక్క_ నొ క్తగిలి 

పరుండునో ఆ ప్రక్కనే విశేషముగ గల్లును. 

మరియు భోజుడు: ప్ స్తే "లేన జాతో వదనే వికారః పార్మే గవెేేహిత్ స సతు 

యేన శేతే, స్నాయువ్రతాన ప్రభవో విశేమాలత్ దావాప్ర పాళప్రచురో విదారీ” అని 

చెప్పెను, ఈ వాక్యము చేత నహపు స్నాయువుల నాశ్శయించి పుట్టు ననియు, అధిక 

'మెన మంటపుట్టి పుం డగు ననియు తెలినెడిని. 

(ఇశ్తెరంగున రోహిణీవ్యాధి వాతాదిాభేదములచే ఇైదును, పిదప కంఠళాలూ 

కము మొదలుచేసీ విదారివరకుం గల పండ్రైండురోగంబులుం గలిసీ వదునేడు విధములగు 

కంఠగతరోగములు వివరింపబడియె.  నీకబ్బంద-బృందములు శండును జేరి యొక్క_టి 

యని వైనం జెప్పియున్నది గాన సంఖ్యా భేదములే దని మరువకుండునది. వాగ్భట 

మున మాక్రము పదునెనిమిది "భేదములు కానంబడియుడు-) 

టి సర్వసరములు మూడు, అందు వాలికము ర్రిత్రా 

న్య్భోకై స్పతోదై దె ర్షదనంసమం కాత్ యస్యాచితంసర్వసరస్పవాతాత్ , 

నోటియం దంతట వ్యాపించి కల్చురోగము నగష్గసరము. ఆయ్యది వాతి పీ త్తంకఫ 

ఛేదములచే మూడు తెరంగులు. అందు వాత పృకవముచేత నోటిలోవల అంతటను 

బొబ్బలుక లి పోటును నొప్పియు కల్లును, 
ద ౧ 

ఊాగవ లి 1 
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అరి పె త్తికసర్వసర లత్షణము థితా 

రడాస్సడాహా _స్పనుభిప్పది తై ర్యస్వా్యా౬చితం చాపి సవిత్తహోపాత్, 

పిత్త పృకోవమువలన పీతవర్థ కంబులుశు ర_క్తవర్షంబులు నె మంటతోగూడ్రి 

మిక్కలి సూత్మీములైన బొబ్బలు నోటిలోవల నంశట వ్యాపించును. ఇది పి ళ్తమున 

గలిన సర్వసరము. 
౧ 

తరి కఫజసరర్ప్ససర లక్షణము ర్రఆా- 

ఆవెదనై ః కల్లు యు తై లైస్పవ సర్యన్వాఒచితం చావీ సవై కన, 50 

నొప్పి లేక తీవ, మెన దురవ కల్లి న్టిః నమాన్నమెన రంగు కల్లిన బొబ్బలు 
నోటిలో నంశట వ్యాపంచిన న నది కఫ ఫ పకి ోే పమున గనిన సర్వసరము. 

రక్తమున జనించిన సర్వసరలత్ష ణము శు భోబు డిట్లు చూపెళు: = రే శన 

ప్రత్త దిత వివ చాపి వై శ్చిత్స (యు3ో ముఖ పాక సంజ్ఞ రక్తము-చే జనించిన సర్వ 

సరం బకు ముఖపాకము పి కేమునకు జెపష్పినలత్షణ ములు కల్టియుండునని కొండటు వచిం 
చెదరు. అని యర్థము. ఇయ్యది పె త్తికమునకు నమానల కోణము కావున చికిళృయందును 
దీనికి "భేదము కలుగబోదు. "కావున "ము;డువిధములుగే పృకృశమూఃలమున' జెప్పబడి 
నది. భోజుడును "ఈ యభిప్రాయము కే చేతనే “కై చ్చిళ్స్చ్రయు క్షకి అని వరోతముగ 
నిస్తైళించెను. 

> పె జేప్పబడిన సర్వసరములు మూడును ముఖపాక మని కొంద రాచార్యులు 
వెప్పిరి. (అనగా నోటిలో నంతటను వ్యా పించిన నోటిపుండు.) దీని సంప్ర విని 

సామాన్యలకు ణము ను వాగ్భటాచార్యు లిట్లు నిన్లేశించిరి “కరోతి వదన స్యా నః 

నృణాక సర్వనరో౭నిలం, సమఖ్బారిణోఒరుణాక సూతా టీ తాను చలత్వ 
చౌ. జిహ్యాశీతా౭ సవా గుర్వీ న్ఫుటితా కంటకాచితా, వివృణోతి చ కృశ్ళే)ణ 
ముఖం పాకోముఖస్య వి” (ఆ వ్యా. డొ. అ, ౨౧ నం గలగలా. వాతము (వక 

పించి నోటియందంతటను వ్యాపించి నోటిలో నంతటను వృణములను కల్దించుకు. 
అయ్యవి యొక చోటనుండి చేరొకచోటిక నోటిలో వ్యాపీంచుచుండును. అతుణ 

వర్ణ రె మిక్కిలి సూవ్మీములైన యాకారము కల్లి యుండును. “పెదఫులు ఎకె చర 

మదుచుండును. నాలుక చల్లని స్పర్శమును నహింవజాలక మొద్దు బారి యుందును 

అచ్నటచ్చట పగిలి ముండ్లు నిండియుండునట్టు కరకర మని యుండును. అట్టి నోటి 
పుండుచేత నోరు 'తెరువడాలక మిక్కిలి కష్టమువే 'తెరచును. ఇయ్యది ముఖపౌక మన 
బడును అని భావము. ఇ త్తెరంగున “ద శ్చేవ్వప్లై cece నీకవష్షిః చతుః వరా” అని 

భోజుడు. నిర్లేశించిన (వ్కకొరము తన్మ తానుసారముగ మాధవకరుడు అరువదియెదు 
చద శ రో ముఖరోగముఅశు వివరించెను, వాగ్భటాచార్యులు “వో సర్వత్ర, చేత్యు-కాః వంచ 
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స ప్పతిరామయాకి” (అ వా ఊ అ ౨౧. కో. ౬౫) అని డెబ్బదియైదు ముఖ 

రోగములను వివరించి చెప్పిరి. వాని వివరణముంతయు విపులంబగుటం జేసీ వి స్తరఫీతిచే 

నిట వివరిందంబడద య్యొ* 

_అథ ముఖరోగములలో సాధ్యాసాధ్యనిర్దయము థయా- 

అస అ ఆయి అగ ౦ అత అగ ం 

ఓష్టప్రకో రు వర్ధాగ్ధస్బుస్టిః మాంసర_క్ట త్రి దోషజాః, 

ద_న్గమూలేషు వర్ణౌా్య్టా చ శ్రిలిజ్రగతిసాపిర ర్? 
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(వ 

దన్సేషు చ న సిధ్య ర్తి శ్యావదాలనభజ్ఞనాకి, 

జిహాషరో ౯ బలాస స్తు తాల వ్యేహ్వర్చుదం తథా, 
గరి 

స్యరఘ్నో వల యూ బృన్షో బలాసశ్చ విదారికా, 

గలాఘో మాంసతానశ్చ శతఘ్నీ రోహిణిగలే, క్రి 

అసాథ్యాః క్రీ రికా సూతే రోగా నవదశై వ తు, 

wa 0 ఆ wa 

'లేషు చావీ క్రియాం వైద్వః వత్యాఖ్యాయ సమాచచేత్ 60 

ఓస్టగత వ్యాధులలో మాంసగతంబునుు రక్తగతంబును, సన్ని పాతజనితంబును 

అసాధ్యములు. దంతమూల వ్యాధులలో సన్ని పాకం బగు నాడీరోగంబును, మవాసొషి 

రంబును అసాధ్య ములు. దంతగత వ్యాధులలో శ్యావదంకంబును, చాలనంబును, భంజ 

నంబును అసౌధ్యములం* జిహ్వూగతరోగములలో  బలాసం బొక్క_టి యసాధ్యము. 

తాలుగతరోగములలో నర్చుదం బొకటి యసాధ్యము. కంఠగత వ్యాధులలో సర్వ 

భ్నుంబును, వలయంబును, బృందంబును, బలానంబును విదారికయుు గలౌఘంబునుు, 

మాంన తానంబును శతఘ్నియు, రోహిణియు అను నీతొ మిదియు న సాధ్యంబులు 

ఇ కైరంగున ముఖరోగములలో మొ త్రమున పందొమ్మిదిరోగములు అసాధ్యములు. 

అయినను ఈవాాధులు కుదురుట దుర్భట మని వై ద్యుడు తొలుతనే చెప్పి జేశ కాల? 

ద్యనుగుణముగ నముచిశంబగు చికిత్స చేయుట శ్రే ఇయోూదాయకము. 

బ్రతి శ్రీమాధవకరవిరచితే మాధవనిదానే 

ముఖరోగనిదానం సమా _ప్పమ్, 



౫ ౭. కర్త రోగనిదానమ్ 

ముఖరోగములను జేవ్వనపుడు ముఖములో నొక యంగమైెన బివ్వూకు సంబం 

ధించినరోగములు చెప్పబడినవి. అయ్యాది యి౨ద్కియములలో (వృభాన్యమెన రన నే 

ద్రియము. అట్టి రసనేంద్రియగత తరోగముల  జేపఫ్పినపిదప ఇంది, యత్వసామ్యమువే 

తక్కిన యి౫ద్రియములరో *గములను జెవ్పదలచి అందు కర్షరోగముల నిదానమును 
బెద్వుటంా 

అరం కర ఛనూలలవ ణము రిఆా- 

సవిారణనో) 9 త గతోఒన్న థా చర వరా డె ' సవిరారణ 1), పిఖా చరా 

సమంతత కళ్మూలమతీవ కర్ణ యో, 
వావ్ = ఎత్త రి కరోతి దోమెళ్చ యథాస్వమావృత; 

స కర్ణ నరాలః కధితో దురాచరః, శే 

వాతము (పృకోవమునొంది చెన్చలయందంళట ప్ర్కలిలోమముగ నంచరించుచు 

తక్కిన కఫపి క్రములం గలిసీ చెవ్వులయందు మిక్కిలి పోటుకు కన్చించును. ఇయ్యది కర్ణ 

శూల మని చెప్పబడును. ఇది మిక్కిలి కస్ట సౌధ్యము. 

ఇచ్చట వాతాదులబో లె రక్షముగూడ దుష్ట మైనపుడు రోగముల గల్లించుకు. 

కావున దోషశబ్దముచే రక్తంబును గృహింపబడును. కావున వాతము కఫసిత్తముల 

తోడను, ర క్షముతోడను కలిసి కర్ణ మౌలనును గల్పించు నని ఫలి తార్థము. మరియు. 

“వళ వ్రకవి పిత్త దోపో సర్వాశేవప్ర ప కోవ యత్” ఆను న్యాయమున ఒక దోవము 

కు పృకోపించి, పదవ తక్కిన దోవములనుగూడ ప్రశోపింప జేయును, అందు తొలగ ప్రో 

వమునొందిన దోషము ప్రధానం బై, పిమ్తుట (వళోపించిన దోవములం అనుబంధము 

లుగ నుండును. అటుగాక శంజేసీ సోమములు హైనివాని కొరణములచే నమములుగ 

ప్రశోపించి యొకటితో నొకటి చేరినచో సంనర్హ మనబడును. అన్నియం ఆ కారణము 

లచే ప్రకోవమునొందినచో సన్నిపాత మనబడును. కావున నీకర్ణశరాలమున వాతము 

మొదట ప్రకవితమె పీదవ కఫపి త్తర క్రముల బ కోపింపజేసీ రోగమును. కల్ణించును* 

కావున వాతమునకు తక్కిన దోషములు అనుబంధములై యుండు నని యొజుంగునదిః 

మరియు:విదేవపుడు కర్షశరాలోవద్రువములో నిట్లు చెప్పెను, —“మూర్భా 

శావహో జ్వర$ కానో వ్యాల్గాసోవమథు స్త నధ ఊవద్ర, చః కర్ణ శూల భవ స్వే చే 
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మరిష్యత$ మూర్చ; తానము, జ్వరము దగ్గ, వాల్గాసము, వాంతి ఆనునివి యన్నియు 

కర్ణ కలను న గల్లు నువ, వములు. ఈయువద్కవనములు కల్రినయెడ మనుజుడు తప్పక 

మరణము నొందును. 

0 కర్ణ నాదలత్షణము da 

ర్లస్ఫోతస్థి తె వాతే శృణోతి వివిథాక౯ా స్గరా౯, 

ఛేరీమృదబ్ద శష్టానాం కర్ణనాదస్స ఉచ్యతే, 2 
శిరోగతం బైన వాతము కర్భరంధములయందలి శబ్దవాహినులగు సిరల జేరి 

నపుడు శర, మష్టెల శంఖము మున్నగువాని ధ్వనులబో లె నానావిధములగు ధ్వమలు 

వినబడును. ఇయ్యాది కర నాద మను రోగము. 

వాతచాహీనులగు సీరలలో నాలు కరములయం దుండు నని కర యోశ్చతస ఠీ 
౧ 68 ర్ం UU 

అని సుశ్రు తాచార్యులు చెప్పియున్నారు. అట్రి సిరలయందలి వాతము ప్రకుపితమె 

కర్ణ రంధ్రముల వ్యాపీంచినపుడు పె జెప్పినరీతిగ కర్ణ నాద మను రోగము కల్లు నని 

యిరుంగునది. 

ఈకర్ణ నాద సంసా స్రిలతణములు విబేసూనిచే నిట్లు చెప్పబడి యె_“శిరోగతో 

యదా వాయుః Ww కూ ప్రతివద్య శే; కదా తు వివిధాక్ శబ్దాక్ సమోరయలి 

కర్ణ రో. భృం గారు కా, "క్షానాదం వా కాకమజణ్జూక యో స్పథ్యా 'కన్తీ మృదబజ్ఞశబ్దం 

వా సామతూర్యస్వనం తగా,  తాధ్యయనవంశానాఎ నిర్ధా మం శ్నేషడనం తథా అపా 

మివ వళ స్తీనాం శకట స్యేవగచ్చకం, శ్వసతామివ సర్పాణాం సదృశః శ్రూయతే 

న్వ్వనక” _ శిరన్సునందలి వాతము చెపులయందలి శబ్దపవాస్రో తేన్సుల జేరి త్రకుపిత 

మెనపుడు చెవులకు వలుటెరంగు లైన శబ్దములు వినబడును. ఆవి యెన్వియనః---బంగరు 

గిన్నెను వాయించినపుడు (మృ్రయుచందమునను, డాంచము, కాకి కప్ప ఇవి కూయు 

విధముగను ధ్వని వినబడును, గంబురకంతులయుక్క_యు, మృదంగముయొక్కయంు, 

సామ గానముయముక్కా యం) తూర్యాది వాద్యముల యొక్కయు ధ్వనియైనను వినబడును. 

సంగీఠము యొక్కయు, అధ్యయనముయొక్కయు, పిల్లన గో వియొక్క_యు ధ్వనియును, 

సీంవానాడమువంటి ధ్వనియును, ఉన్న ఠస్థలమునుండి కి ౦డికి దుముకు (ధారగావడు) 
క 

సీటిధ్వని విధముగ ధ్వనియును; పోవుచుండు బండివలన గల్లు ధ్వసియును, బుస్ఫని బుస 

కొట్టు సర్సములవంటి ధ్వ్వనియును వినబడును. 

అం బెధిర్య (చెవుడు లక్షణము ధ్రితా- 

యదా శ్రబ్బ్దవహం వాయు; నో త్ర ఆవృత తివ్భతి, 

రుడ్ధశ్లె రై శేషాన్వితో వాపీ బాధక్యం తేన హాయే. $ 
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శేవల వాతము (పృకుపితమె చెవులయ౨దలి శబ్దమును వహించు ధమనుల నడ్డ 

గించినను లేక వాతము కఫముతోగూడి శబ్దవవాంబులగు ధమనుల నడ్డగించినను చెప్పులు 

శబ్దమును గ్రహించు శ _క్రిలేక వినబడకుండును. ఇది బాధిర్య మనబడును. 

3 కర్ష మ్నేడలటణము ధ్రితా- 

వాయు; విత్తాదిఖిర్యుక్నొ వేణుఘోపోపమం స్వనమ్, 

కరోతి కర్ణ యోః మేడం కర్ణ మ్యుడస్స ఉచ్యతే, 4 

వాతము (ప్రవోవమునొంది కఫపిశృరక్తములతొ గూడి పిల్లనన్రోవి ధ్వనివుటి 

ధ్వనిని చెవులయందు కల్షించును. ఇయ్యాది కర్ష మేడ మని చెప్పబడును. 

దీనిలతణమును విచేవుం డిట్లు వెప్పెను:ాగమారుతః కఫపి తాభ్యాం సంనృష్ట 

క్షోణిలేన చ, కర్ణ మ్వేడం సంజనయేల్ hశ్వేడనం వేణుఘోవమవత్ * వాతము ప్రక 

పిఠతమె కఫపి త్తర క్తములతోగలినీ ఇెవులయందు ధ్వనిని కన్లించును. ఇయ్యాది కర్ష తేడ 

మనబడు నని భావము. ఈవాక్యమువేత కర్ణ కేడమున రక్తము వాతముతో గూడి 

యుండ నని నుటముగ జెప్పబడినది. 

కర్ణ నాదమునందు ఛేరీమృదంగాది నానావిధధ్వనులు వినబడు ననియు కర్ణ 

శ్న్వేడమున వేణునాదముతో సమానమైన ధ్వని యొక్క_టిమాత ము నినబడు ననియు 

పీశంటికిని భేదము చెరుంగునది. 

కర్రి కర్ణ సావలహీణము రికా 

విరోఒభిఘాతాదథవా నిమజ్జతో జలే పృసాకాదథవాపి విద భః 
టం 

Yan అధ _ ం రన ఎ జ 9 స విద్ధి పూయం శ్రవణ్ ఒనిల ర్జిత న కర్ణసంన్రావ ప్పితి సృకీ_ర్థితః 

శిరస్సునం దఖిఘాతము కల్లినను, (ఛెవులలోనికి నీరుపోవునట్టు) చల్దనినిళ్ళ్లయం 

దధికముగ మునిగినను, విద్రధి జనించి పగిలినను, ఈ కారణముల చేత వాతము ప,ఠు 
(UU 

పీళ్వమె చెదినుండి చీమును గార్పును. ఇయ్యది కర్ణ స్రావ మనబడుశు. 

అరి కర్ణ కండూ, కర్ణ గు? లట ఆములం రి 

మారుతః కఫసంయు_క్షః కర్ణ కంతూం కరోతి చ, 

విత్తోషశోపితన్లేషా కురుతే కర్ల నూథకమ్, 6 
—2 జై ౧౧ లా 

వాకము ప్రకుపిత్వమె కఫముతోగూడి చెవులయందు దురదను కల్లం చును, 

ఇయ్యది కర్ణకండు వనబడుళు. పీ త్తముయొక్క_ వేడిచేత కఫము కోషింపబడి చెవుల 

యందు (ఎక్కువగా గులిమిని కల్షించును. ఇయ్యిది కర్ణ గూథ మని చెప్పబడును, 

(ఇదియే కర్షమలము) 
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రి కర్ణ ప్ర తీనావాలక్షణము థా 

స కర్ణగరాథో ద్రవతాం గతో యడా 

వి ౨౩ వ మకు లాయితో ఘా/ణనుంఖం ప్రపద్యతే, 

తదా స కర్త వ తినాహసంజ్లి తో ప్రా) డై 
భ వేద్వికారః శిరసోఒర్థ 'భేదకృత్ . 7 

పెబిస్పబడిన కర మలము కరిగి ద్ర, వీభూత మె నాసారం భధ మూలములలో చేరును, 

దానం చేసి తలలో సగభాగమున నొప్పి కల్లును. ఇయ్యది కర్ణ ప్ర తీనావామని చెప్పనగును, 

ప్రతీనావాలమ్ణమును వాగ్భటా చార్యుడు వేరువిధముగ నిట్లు చెప్పెను: 

“వాలేన కోషితః శ్లేహ్లా ,స్రోతో లింపీ త్తతోభవేల్ , రోరవం పీధానం చస ప్రతీ 

నాహసంజ్ఞ ర” (అ. వూ. ఈ అ. ౧౭. క్లో. ౧౧) చెవులయందలి శ్లేష్మము చాకేము 

చేశ శోషింపబడి కర్ణ రంధ్కములను పూసిన ట్లు చేంయుండును,. దానంశేసీ నొప్పియు 

భారంబును కె ల్లియుండును. చెవిరం ధ్రృములను అడ్డగించియుండును. (ఈ లత్ణమునకును 

ప్రకృత్య్కంథమున జెప్పిన లత్షణమునకును భేదము కల్లి యున్నది") 

రి శ్రీ మికర్ళలతు ణము రిక 

9 ర యదా తు మూర్భ_న్హ్థథవాసి జ న్హవకి 

సృజ_న్వవ త్యాన్యథవాపి మవీ.కాః, 

తద(ఇన తాచు )వణో *నిరుచ్వ లే పఫ్థషాన త్వాచ్చన నిసచు 
ఛిషగ్భిరా ద్య! క్రీమిగర్ణ గద, 8 

ఛెవ్రలయందు మాంనముకోల్లి అందు సన్ననిపురుగులు జనించినను, "లేక చెవులలో 

సిగలునేరి గండ్లు పెట్టినచో నవి పిల్ల లయియున్నను అట్టి క్రిములకు చెవులు ఆధార 

మగుటంచేసీ క్రిమికర్షశ మని ఇప్పబడును. 

డీనిలటుణమును వాగ్భటాచార్యు డిట్టు చెప్పెను: వా తాదిదూషి శం శోకం 

మాంసాస్ఫకోోధజా రుజమ్, ఖాదనో జ న్తవః కుర్యు! ప్రీ వాం. సకృమికర్ణ కక” (అ. 

వా. ఉ. అ. ౧౭. న్లో. ౧౩౨ వాతాదిదోప్యములు ప్రకోపమునొంది చెవులను చెర 

చును. దానంజేసి ఇెవియందు మాంసర క్తములు కుళ్లి యాడ్రవమున [క్రిములు పుట్టి 

_ | 
కి 

ఇవిని తినుచు తీవ మైన నొప్పిని కల్దించును, ఇయ్యది కి, మికర్ణ మను రోగము. ఈ 

పాక్యమువలన ని వ్యాధి త్రిదోవమముల'చే జనించు ననియు, అట్టి క్రిములు. చెవులను 

నానాట లినుచుండు ననియు శెలిసెడిని. 

జ కాలవ. 

స్తో “శృ వత” అని పౌఠముండిన యు క్ష మని తోెడిని. 



498 మాధవనిడా నే 

లో జో ల్ i ఇ ఇకా. లో ఈవిషయమును తంతాంశరమున విపులముగ నిట్లు చెప్పును: === ఎవ్మ పిత్త 

జలోన్ని శ్రే, కోధే శోణిశమాంనశే, జొయన్తే జంశవ స్తత, కృష్ణాస్తామంసి కారుణా?, 

ఛత్షయన్తీవ తే కర్ణం రుజన్తా వివిధా రుజు, శ్రమికర్భ తు తం విద్యాళ్సన్ని పాఠ 
ప్రకోపజక” (నిమి) మాంసరక్తములు కఫప్పిళ్సముల ద్రృవముతోగు-డి కుళ్లి అందు 
(క్రిములు పుట్టును. ఆ పురుగులు నల్లగ నె నను, ఎల్ల నైనను, 'తెట్బ్టగనై నరు, అరుణవర్ణ 

ములుగచెన నుఎడును. ఆ పురుగులు చెవులను లెనునట్లు గులగుల మని నానావిధ బాధల 

గల్లించును. ఇయ్యది కృమికర్ణ మని చెప్పబడును. ఇది సన్నిపాఠమున. గల్లును, 
ఈ వాక్యము చేత సీ వ్యాధి నన్నిపాతమువే జనించు నని స్పష్రముగా 'తెలిసవని 

“వాని చెవిలో కీటకము వొచ్చిన చానిలతుణము గతా 

పతజ్ఞాశ్శతపద్యశ్చ కర్ణ కర్ర వ వనిళ్య ఓ లూ 

అరతం వ్యాకులత్వం “చ సశ కుర్యస్తి న “సదనామే. ( 

కర్లో ని స్తుద్య ల తస్య తథా పన రఫరాయ శే, 

కశ చరతి రు స్ వ్రానిష ప్ప మన నేవనా, 10 

మిడుతలు) జెట్టులు వ్ మొదలగు కటాదులు. ఇెవిరంధ్రుమున జొరబడిన 
యెడ ఆరతియు, మనో వ్యాకులుఎబుకు, మిక్కి_లి రీ వృ మైన 'చాధయు కల్లును. చెని 

యందు పోటుపుట్రి వరవరయనునట్లు ధ్వనితో బాధ కల్లును. ఆపురుగు చెవిలో కదలు 

చున్నపుడుబాధ మిక్కిలి లీ వృము? నుండును. కదలకయున్నచో బాధ కొంచెము 

తక్కు_వగ నుండును. ' 

రై కర్ణ వి దృ ధిలటేణాము స 

~~ జ o నిం ౧ wn త తాభిఘాత ప్రభవ స్తు విద ధిః భవే త్తథా దోపకృళి ఒవరః వును 

సర కపీతొరుణమస మా న వేత్ వతోదధూవూయనదాపహాచోవ వాన్, ఏ లో న్ లే " 

తతము (ఫుల్ణ మున్నగునవి గచ్చుకొనుటు చేనైనవ, అధిగూశము చేనైనను, 
వాతాదిదోషముల'చేనె నను ఇెవులయందు విదధి (పుడు కల్గుకు, అట్టి విప్పధి 

యందు రక్షవర్ర్త౦ంబును పఫీతవరంబును ఆరుణవరంబునన దవము గారుచుండును. — బ్ర ౬3 అ యం ల 

పోటు పుట్టును, పాగ వెడలునట్లు బాధయు, ముటయు, పీల్చబడినట్టు చాధ.:ము కనును, 

ఇయ్యది కర్ణవి ద, ధి యని చెప్పబడును. 
ల - న . శ్ 4 $ నం ఇచ్చట వాతనిద్రృధియందు రక్షవర్షముగను, పీల్తేవిబ్రధీయందు పతవర్శము 

అల్ల ఎవ నో గను, కఫవి ద్రథధియందు అరుణ ర్హ్రంబుగను ద్రవము (స్కనించు నని యథా కృమముగ 

చిరుంగునది 
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అగి కర్ణ పొకలశీణము 0ఆా-- 

కర్ణపాకస్తు ప న కోధవిశ్లేనకృద్భ వేక్, 
Wn సూరా 

కర్ణ వ్ద్రఖ దా జాయే చామ్బువూర ణాత్ , 2 

ఇవియందు పీ తముచేశ పుండుకలి కలి దవము గారుచుండునెడ కర పాక 
జారి ౧ ౧౬ లా 

మనబడుశు. ఇయ్యని మె జెప్పిన కర్ణ విద్రధి వగులుటచేనై నను చెవిలో స్నానావిసమ 

యములయందు సీరు నిలుచుటవేనైనను గూడ కల్లును. 

శక్ర సూ తికర్తలథీణము be 

వూయం (సవతి యః నూలి సబేయః వూతికర్త కః వూ (స్త ప్రా సజయ వూ కర్ణ్యక$, 

చెవిలో దుర్చంధమైన చీము కారుచున్న యెడ ఫూతికర్ణ మనబడును. 

స్రాతికర్గకలడణముశు వాగ్భటాచార్యు డిట్టు చెప్పెను:---కఫో విదగ్ధ! ప్ లేన 

సరుజం నీరుజం త్వచి, శుకస్రాతి బహుక్టేనం కురుతే స్రాతికర్ణకమ్” (ఆ. వా. ఊ, 

అ. ౧౭. ఫ్లో, ౧౨) కఫము పిత్తమువే దహింవబడి చిక్క_నై మిక్కిలి దుర్హంధము 

కల్లి కుగ్భిన నీరుగారు చుండును, ఆట్రియెడ బాధ కల్లును. ఒకవేళ బాధ శేకుండును. 

ఇయ్యది సూతికర్ణక మనబడును. వాక్యము వేత కఫము పి త్రముచే విద మై (ద్రవము 

న్కవించు నని తెనియనగును. 

+ న ఇ గ A xk వా త్రి నశవిషయ_మె స్సు లె వార్యుడు వివరించి యిట్లు చెప్పును సో స్థితే 

వేష్మణిప్ప్త తేజసా వలీ యుమా'ే భృశసం ప్రతాపిలే, ఆవేదనో చాథ నవేదనో వా 

భువనం న, పెళ్చూతి చ ప్రూతిక్షర్ణ క” (సుళ్ళు గు, త. ఉం. అ. ౨౦7) కర్ణరంధ్ర, ములశుండు 

శేషము సి తముయొగ్క_ వేడిచేశత మిక్కిలి తపింపబడి కరెగి చాధయుండియనకు "లేక 
గ అరి 

మైనను చిక్కనైన దుర్గ ంధముతో గూడిన వీము కారు చుండును. ఈవ్యాధి పూతికర్ణ 

మని చెప్పబడును ఆని యర్థము, (ఈ వాక్యము చేశ ఫూతికర్ణమున చిక్కనైన బీము 

కారు ననియు, కగ,సా,వమున నీనియమములేక పలుచని చీముగూడ స వించు ననియు 
రల U 

నీ “రెంటికి వరన్పర భేదము నెరుంగునది.) 

శ్రర 0 గ రః ఫే గ - కర్గార్చున అః కర్తార్య్శోలతణములం Deer 

కర్ర సో" థార్బుదా ర్యాంసి జానీయాడు శక్షలతుణే లక 18 

'వెవులయందు వాపుకల్లిన నయ్యది కర్ణ ఫోఢము. వెవులయందు అర్భుదవ,ణము 

కనిన నది కరార్పుదము. వెవులయ౨దు అర్బన్సుకలిగిన నయ్యది కర్చార్శన్సుః ఈమూడిటి 
జో భా బి న లి అ 

లక్షణములను ఆయానిదానమున శెప్పబడిన దాని దానిలక్షణములబట్టి నిర్ణ యిం చునది: 

దపా కతల. ల కా ౧ 

గా బదు మల న! 

me 
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ఇచ్చట నీనిర్ణ యము చెరుంగునది. ---శోఫనిదానమున వాత-పిత్త-కఫ-ర కము 
లకు వేశ్వేరుగ చెష్పినలమణములతోగూడి వెవులయందును వాతాదులవే నాల్టువిధము 

లగు శోఫము జనించును. వాలేపి త్రకఫర క్షములచే గల్లు అర్శస్సులకు "వేరు వేర చెప్పిన 

లతణములతోగూడి నాల్లు అర్శస్ఫులును చెవులయందు కల్లును, వాత-సిత్తే-కఫ-ర క్ష- 

మా౨స- మేద-స్సి రారూవములగు కారణములచే చీడువిధముల జెప్పిన యర్నుదబులును 

వానివాని లక్షణములతోగూాడి చెనులయందు జనించును. కొవున వానివాని లవణము 

లను ఆయా పృకరణముల జెప్పిన ప్ర కారమును బట్టి నిర్ణయిం చునది.  ఆర్మన్సులలో 

సవాజ-సన్ని పా తార్శస్సులు "రెండును శోసములలో సన్ని పా తాగంతుజోో ఫములును 

చెవులయందు స్థాన పృథావమునం జేసి కలుగవు, 

ఇ-తెరంసన కర్ణశరాలము మొదలుబేసి పూతికర్షరోగము వరకుంగల కర్త రోగ 

ములు వదుమూడును, కర ర్ల శోధ భేదములు నాల్లును, కర్లొర్భుద భేదము లేడును, కర్గారో శె 
లం 

"భేదములు నాల్లును చం యిరువది యెనిమిది "కర్త రోగములు ను శ్ఫు తమళము నవలం 

బించి మాధవకరునిచే జెప్పంబడియ, 

వాగ్భటాచార్యుడు. “వబ్బువింశతి. రిత్యుప్తా? కర్షరోగా విభొగశ$” (అ. 

వా. ఊడ. అ. ౧౭. క్లో ౨౬+) అని కర్ణ రోగములను ఇరవదియ ముగ విభజింది చని 

లవీణములనెల్ల చెపె ప్పెను. వాని పేర్లు కొన్ని యు, లవ ఆంబులును aK of మున గానం 

బడవు. విస్తరభయముభే నిట వానివిమర్శనము విడువబడియు. 

మరియు చరకాభార్యుడు కర్షరోగములను వాఠం-పిత్త-కఫ-నన్ని పాత భేదము 
లచే నాల్లు విధములంగ జెప్పిరి. ఆవరున ననుసరించియు మాధవకరుడు ర్మ క్రింద వివరింప 

బడునిధముగ కర్ణ రోగముల చెప్పును. 

అరి వాతికకర్ణ రోగము ఏ 

నాదోఒతిరుక్క_ర్ల మలస్య శో మః స్రావ_స్హనుక్చా శో నణం చ వాగౌత్, 
వాకమున జనించిన కర్ణ రోగమునందు 'కారణములేకయే చెవికి శబ్దము విన 

బడును. మిక్కిలి తీవృమెన పోటుపుట్టును. నెచ్చలయందలి మలము ఎండను. వెన్సల 

నుండి స్వల్పముగ దవము ,సవించును. చెవులు ఒక సమయమున విసబడకుండును, wy Wy 
6 వె త్తికకర్ష రోగలక్షణము థణా- 

నో ఫస్పరాగోదరణం నిదావాః సవీతవూతి స్ర వణం చ పతొత్, 1. 
జాంటీ 

పీ తమునగలిన కర రోగమున ఎటినిఐ "పు సు ము, వగులును. తీవ మెనమంట 
or ౧ లొ యి ౮ J 

పుట్టును. దుర్చంధమైన వచ్చని చీముకారును, 

జెలి కఫజకర్థ రోగలవణము రీ 

లి ల అ జ డే. జ వెళు త్యకజ్డూస్థి శో థళుక్షన్ని గ్గ స్కుతిః స్వల్పరుజః కఫాచ్చ, 
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కఫ ప్రకోవమున కల్లిన కర్ణ రోగమునందు ఇెవులకు ధ్వని విరుద్ధముగ వినబడును. 

దురద పుట్టును. నట్రిననుండు వాపుకల్టును, తెల్లనై స్నీగ్గ మైన చీము కారుచుండును, 

నొప్పి స్వల్పముగ నుండును. 

(8 సాన్ని పాతిక కర్ణ రోగలతుణము ఏఆా- 

జ బో అష రి సర్వాణి రూపాణి చ సన్ని పాతాత్ ప్రావశ్చ శ్రా ధికదోప.వర్ష్య:, 

వె జెప్పిన వాత పిత్త కఫ లక్షణములు మూడును కలిగినది సన్నిపాతమున జనిం 

చిన కర్గరోగము. దీనియందు నీదోవము అధికముగ నుండునో ఆదోషమునకు సంబం 

ధించిన రంగుకలిగి (ద్రవము (స్కవించునుం (ఈ నాల్లును చరకమున చెప్పబడిన కర్ణ 

రోగములు.) 

3 కర్గ పాలియందు గల్లు రోగములు ఐదు, అందు పరిపోటకము 6ఆా- 

మ 4 జో సౌకుమార్యాచ్చిరోత్స SES సహసాతిప్రవర్థి లే, 

కర్ణ నోధో భ పత్చాల్యాం సమజః వరిపోటవాకా, 
జ అల ళం కృష్లారుణనిభ_స్ట నట్టి స్పబాకాతృ్శరిపోటకః, 16 

శరీరము మిక్కిలి సుకుమారముగ నుండువారు ఇెవులత మైలకు కట్టను చిర 

కాలమువరకు కుట్రించుకొనక వదలియుండి చాలకాలమునకు కట్టించుకొని వెంటనే 

'బెంవ నారంఫించి అతిశీఘ్రుముగ (బెండు మొదలగువానిని బెట్టి బెంచినయెడ చెని 

తమైయందు వగిలి నల్లనిరంగును ఎజ్హినిరంగును కల్లిన వాపుపుట్టి _స్టంఫించియుండును. 

దానివలన మిక్కిలి శీ వ యెనచాధ కల్దుశు. ఇయ్యది వాళమువలన గల్లిన వరిపోటక 
మను చ్యాధథి. 

అరి ఉత్ప్చొాశరలవీణము ర్రియా- 

గు ర్వ్యాభరణసం యోగాత్. తాడనాద్లర ణాదతి, 
యై 

న్లోధ్లః నాలార్థిం భవెబ్ళ్యావో దడాహపాకరుజాన్వితః, In 

రకోచా ర_క్షవిత్రాభా రము క్పాతేస్స నిగద్యతే, (గదో మత 

గొప్పవి (బరువు యగు నాభరణముల ధరించుటచేనై నన్కు చెబ్బ తగులుటబే 

చైనను, అధికముగ తోముటవేసె నను చెవిత మైయందు వాపుకల్లును, అయ్యిది శ్యామల 

వర్గం బి నను ర_క్తవర్ణంబె నను కల్తి మంటయు నొప్పియు కల్లి పుండగును. ఈవ్యాథి 

ఉత్పాత మని చెప్పబడును. ఇయ్యిది రశ్తప్ శ్రములచే గల్లును. 

రి ఉన్న న్థకలతుణము రి 

త్ర, యుః ప కుష్షతి, 18 కర్ణం బలా ద్వర్గయతే సాల్యాం వా వ్రకుష్య 

కఫం సంగృహ్య కురు తే శోథం _స్పబ్ధమ'వేదనమ్, 

ఉన న్లకస్సకణ్లూకో వికారః కఫవాతేజః, 19 
థి య 

గ 

కా 4 జ 

న. న. 
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సకాలమున చెవిని కుట్టిన వెనుక బలా త్మ_రముగ బెం ప్రయత్నిం చినయెడ 

వాతము ప్రకుపిత మె కఫముతోగూడి వాపును కల్లించును. అయ్యిది నొప్పిలేక స్తంభించి 

యుండును. ఇది కఫవాతములచే జనించిన యున్న న్ మనబడును. 

రి దు8ఖవర్ధ్థనల శ ణము లి 

సంవర్థ్యమానే దుర్వి్ది కల్ణూ దాహరుజా న్వితః కి 

శ్ఞోద్ధో భవతి పాకళత్రి తి షోపై దుఃఖ వర్ధనః, 20 

చెవులను ౫ యు క్షమ కాలమున కుట్తి పెంచినయెడ దురదయు మంటయు 

నొప్పియు కలిగి వాపుపుట్టును. పుండు నగును. ఇయ్యాది (త్రి దోషనన్ని సౌొతమున గిన 

దుఃఖవర్థనం బను వ్యాధి. 

= వరిలేహిలత్ణము రిఆా- 

క థాసృక్కి(మయః। కు, దాః సర్ష పాభా విసర్పిణ$, ధ్ 
కుర ని పాలనం పిటికాః కణూ దాహరుజూన్న్వి తాః, 21] 

ల Co | 

కభాసృక్కి-_/మిసంభూతః సనిసర్బన్నిత_స్హతేః, 

చసౌత్స శష్కులంపాలిం వరిలేహీతి స్మృతః, 99 

చెవియందు కఫము రక్తము ర క్షమువనుండు (శ్రీములును వృద్ధినంది దురదయు 

మంటయు నొప్పియుగల్లి ఆవాలవలె మిక్కిలి నూత్నీములైన సన్నని పొక్కులు లేచి 
౧ —- ర 

కర్ణ పొలియండె నానాట నర్లును, ఆయ్యని శనియందు నాద్దు (ప్రక్కల నస్ణాచు చెవిని 

తమెను తినును. ఇయ్యాది కఫర క్త క్రిముల'చ కల్లును. వరిలేహి యని చెవ్పబడునుః 

వతి శ్రీమాధవకరవిరచి తే మాధవనిదానే 

కర రోగనిదానం సమా వమ్ 
ర్ం జాలి 

వ గ ఏ స net లో కుం . వ్; గాగ వ చ యు క్రమగు న స్థల మిట్లు ను నుశ్ఫుత కమున జెన్సబడెను. “భవ గ్వామవా స్తే నా 

కృృమ్యకర్షం చై వకృళ చ్చిక్రే ఆవిళ్వకరావభాసితే శనెశళ్ళనెరవిణవా స్టే చన బుజు 

విధ్యేల్” (ను. సూ. 16 అ వైద్యుడు శన యెడమ చేతితో. 'చాలుని వెవిత మెను 

లాగివట్టి ఎండ వెలుతురు వెనుకనుండునట్టు వట్రినచో నందు దైవము వీత బుట్టుకతోణే 

చర ర మాత్రముచే గప్ప బడి చక్కగా గనబడు చుండు రంధ్రము కొనవచ్చును, 

దానియం దార యను నూదితో రంధ్రుమును చేయవలె నని. 



౮. నాసారోగినిచానమ్ 

శ్ర వణేంద్రియమున కాథారమెనవి చెవులు. వానికి సంబంధించిన కర్ణ రోగము 

లను ఇప్ప వ నూణేద్రి యమున కాధార మగు నాసీకకు సంబంధించిన నాసారోగ 

ముల బెపుట, 

అర పీననలతణము రిఆా- 

అనహ్యా తే యస్య విశుష్యులే చప వృక్టిద్యతే ధూస్యతి చాపీ నాసా 

నవే త్తి ఆ రురా గన్గరనాంశ్నే జ న్ఫుర్ణుష్టం వ్యవ స్యెదిహ వీన నేన 

తం చానిల శపష్వభవం వికారం  ట్రూయాత్ప్రతిశ్యాయసమానలిబమ్. 

ముక్కు_లలో వాతమువేశ కఫము శుష్కించునపుడు నిశ్వాసము వెడలక 

బంధిఎచియుండును. ముక్కు_లయందు నృ చ వము కల్లియుండును. పాగ వెడలునట్టుండును* 

ఘూ) "౫ ద్కియమునకు సుగంధమెనను సక ంధయెనను తెలియదు. రసనేంద్రియమున 

(నాలుకనే మధురాది రసములు తెలియవు, ఇట్టిలక్ష ఇములు కల్లినది పీనస 'నకిన్సము 

అనబడును, ఇయ్యాది వాఠ కఫములచే గల్లంను. ురియు నిడి క్రంద జిపృంబడు పతి 

శ్యాయమునకు సమానలక్షణములు కగియుండును. (శాసారో గమునక కారణమగు 

దోషము వేత రస 'నేన్హ్రియముకూడ చెడును. కావున మధురాదిరసముల ెరుంగుళ కి 

రసానేం ది యమునకు లేకపోవును.) 

ననసలక్షణము  తంత్రాంశరనున నిట్లు చెప్పబడినది: 'మస్తుజ్లో చికశ్మోమ్మా 

యదా ల తదా సృ్పచ్చిలం నాసా బహుసీంఖణకం స్క న వేల్. స కలా 

దావాపాకం చ తం తు విద్యాద్ధి వీననక్” శిరమునందలి ముస్తులుంగమః (యెదడ్భునక 

తగన శ్లేష్మము. స్పిశ్తమువే దపింపబడినయెడ రక్తముతోగూడి పిచ్చిలంబైన యా 

శ్లేష్మము శాసారంధ్ర ములనుండి యెడ తెగక ,సృవించుచుండును. సృవించునపుడు దుర 

దయు మంటయు నో పుండగును.  ఇయ్యాది “సం బని చెప్పబడు నని భావము. ఈ 

వాక్యము'చేశ ర శ్రమతో గాడి పిచ్చిలమై కఫరూపమైన ద్ర, దృవము సృవించునని తెలియ 

నగును. మరియు  “యదావికొద్విదవ్యాతే శే తదా” అని చెప్పటచేక తొలుత సంప్రాక్షి 

కొలమున పీత్తముచేత మస్తిష్క రరూవమెన కఫము కపింపబడి కరిగి సృనించు నని 

యర్థము. 'కావున పృకృతమూలమున “అనిల న్లేష్య భవమ” అను వాక్యమునకు _పె జేస్పిన 

కతిగ ఓ శ్రముచే దసింవబడి కఫవాతముల చే సవ్యాథి జనించు నని యేకవాక్యశ చేత వర 

స్పర నిరోధము శే దని యెరుంగునది- 
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అర్ర స్రాలినస్యలతు ణము రహ 

దోనె చర్విద గ్ ర్ల రలతాలుమూ లే సమ్లార్భితోయనస్య సమిరరణ స్తు స్తు, 

నిరతి వూతిర్షుఖనానీకాభ్యాం తేం పూలినస్యం ప్ర వవద న్స్ రోగమ్, 

శరీరమునందలి యగ్నియొక్క_ వేడిచేత ద్రవరూవములగు పిత్తకఫరకృములు 

తపింపబడి, చానం జేసీ తాలువుల మొదటను గళమునందును వాతేము పృకుపిత మై దుర్షం 

ధముతో గూడిన ద్రవము నోటనుండియు నాసారం ధ్ర ములనుండయు (సృవించును. 

ఇయ్యది పూతినస్య మనబడును. (దుర్తంధముతోోగూడిన దృవముతోగు?డిన ద్రవము 

నాసారంధ్ర,ములనుండి (సవించునడి యని యన్వర్థముగ ఫూతినన్వ్య మనబడును. 

మరియు దీని సంసా విని దీని లత్షణమును ఏవిచేహు డిట్లు వెప్పెను:ాా-కఫ పి త్ర 
(lo య —0 

మన్ఫజీ శం సఖ్చీతం మూర్ధ్ని దేహినామ్, విదగ్గమూమృణా గాఢం రుజాం కృళ్వాఒ 

శ్షీశజజామ్. తతః ప్రన్యన్షలే ఘా)ణాల్ సర శం పూలిపేకళవ్, పూతి నన్యం తు కం 

విద్యాల్ ఘా)ణకజ్జూజ్వర ప్ర, పృదమ్” రక్తము ్రవరూపముఅగు కఫపీ శృములతోగూడి 

శిరస్సున జేరి కాయాగ్నియొక్క_ వేడిచే "తాపమనొంది కన్నుల యందుకు, కణాతల 

యందు మిక్కిలి త్మీవమెన నొప్పిని కల్లించుకు. పిమ్మట రక్తముతో గు "డి పచ్చనిరంగు 

కల్లి దుర్తంధముకల ద్రవము శాసారంభ్రములనుండి | న్కవించును, ముక్కు_నందు దుర 

, దయు, జ్వరంబును కల్లును. ఇయ్యాది ఫూ తినన్య మనబడు నని భావము. 

అం నాసీకాపాకలకత్షణము ధఆా- 

ఘాణా ఫి తంపి తృమురూంపి.కుర్యాదసి కొ వికాలేబలవాంశ్చపాకః, 
టం ఆ శ్ర 

తం నానీకాపాకమితి వ్యవ న్వేత్. విశ్లేదకో ఇఛావథ వాపి యత్ర, 8 

నొసీక న్యాశ్ళయిం౦చిన పిత్తము సృకుపిళం బె నాసారంధ ములయందు అడును 

పుండ్లను గల్లించును, అయ్యాని పక్ళములై చితికి (పృబలముగ పుండగును. అయ్యవి కుళ్లి 

దానినుండి ద్రవము "కారు చుండును. ఇయ్యాది నాసీకాపాక మని చెప్పబడును. 

అరి ప్రూయర క్ష లక్షణము ధ్రితా- 

= _ అల పా జో నా! 
దోనైరి(ద స్ట రథవావ జనో ర్భలాటది శె౬.భివాతేస్య తైః 

నాసాస న, పత్చూయమసృగ్విమి శ్ర న్ ంతేంవూయర క్త కం ప్రవద న్లిరోగమ్, 

వాతాదిదోవములు దుష్ట్రము లగుటచేనె నను, కుదటియదు చెబ్బతగులుట 

మున్నగు నఖినూతములచే"నై నను నాసారంధ్రములనుండి రృక్తమఃతోగూాడిన వీము 

స్రవించును, ఆయ్యది ఫూయర క్ష మని చెప్పబడును. 



నాసారోగనిడానమ్ 495 

రా 
నాసిక న్నాశృయించిన మర మునందు వాతము దుష్ట మె కఫముతో గలిసి 

మిక్కిలి శబ్బముతోగూడి నాసారంధ్ర మునుండి బె ట వెడలును. “ీనిని కవథు (తుమ్మ) 
రోగ మని న్ వెద్యులు చెప్పెదరు. * ఖో 

(నాసామధ్యముననుండి ఘా ణేంద్రి దిియమునకు దృ ప్లిని గల్లించు సిరయందు ఇతర 
ములగు సీరలు శోరునటి సంధిగ్దానము శ్చ ౧గాటక నును నాసామర్శ మని యొరుంగునది. ఎ) 

0 ఆగంతుకక్షవథులక్షణము బిజూ 

ప యో గాద భిజిఫ సుతో నాథభావాన్క_టూనర్క_నిరీక్షణా దా, 

సూ త్రాదిఫీర్యాతరు ణా స్టిమర్మ ణ్యద్దాటి తేఒన్యః తువథుర్ని రేతి, 6 

మిక్కలి తీడ్గ్గుణముకల యావాలు మున్నగువాని తిన్నను, అట్టి ద్రవ్యములను 
మూరన్నను, మిక్కి కిరముకల (ద ద్రవ్యముల మూరొ_న్నను, వరమ లమువరకు 

సూర్యుని జూచు చున్నను, ! “రుణాస్టి (ముక్కు దూలము యను మర్శమును దారము, 

ఫుల్ల మున్నగువాని శే ముక్కులోవల పండి మె ౭ త్తినను) ఇట్టి యభిఘూతమువేత సై 

జెప్పిన విధముగ తుమ్సులు వచ్చును. (ఇయ్యది బావ్యాకారణములచే గల్లునది కావున - 
ఆగంతుక తవథు పని శెప్పదగుళు 

g ద్ర 
తీయ 

వ్ 

0 (భ/ంశథులక్ష ణము ధా 

వృభ్రశ్యతే నానసీకయా తు యస్య సార్లో) విదగ్ధ్' లవణః కఫ 

ప్రాక్సఇ్చితో" మూర్థనిసూర్యతప్త స్తం ₹ 0కథుంపేగముదాహర స న్ని, 

కఫము సనకు సాన ముగు శిరన్ఫున చయము (స్వస్థానమున నె వృద్ధిని నొంది 

పకర్షమె మునీగవిఎచి లవణారనముకట్లి యుండ వేడిచే కరిగి నాసారంధ్రములనుండి బారును. 

ఇయ్యది న్ శు వరు రోగము. పోషములకు చయము, పృకోవము, 'ప్రశమము నని 

మూడు అవస్థలం కలను. అందు వాతాదులకు వేరువేరుగ జెప్పిన స్థానములలో దాని 

దాని స్థానమున వృస్టి జెందినచో చయ మనబడునుః ప్రకోవ మన స్థానా౨తరమున 

జేకుట అందు దోషమును వృద్ధిశ ౦దించు కారణములం స్వల్పములుగ నున్న చో 

స్వస్థానమునే వృద్ధరూవమెన చయావస్థనొంది, విదప ప్రకోపము నొందును. కెరణ 

ములు మిక్కిలి బలవ త్రరము'లై -యున్న పుడు చయావస్థనొందకయే (ప్రకోపము నొందు 

ప్ల తుములం ఎక్కువగా వచ్చునది క్షవథువ్యాధి యనబడుశు; కాని స్వాభావిక 

ముగా నవ్రడప్వుడు వచ్చు తుమ్ములు రోగము కాళాల వని యొరుగవలి. 
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టయు కలదు. ఈయర్థముశే తంత్రాంతరమున ని నిట్లు చెప్పిరి! సాన శేవలం చయం 

ప్రావ్యదో షా? కవ్యంలే 'చేహినాష్, అన్యతో2సిహీ కువ గ్తి ని "హేతు బాహుల్యతో 

న్ వాతాది దోషములు చయము నొందియే (పృకోవము నొందు నని నియమము 

"లేదు. బలవ త్తరములగు కారణము లున్న చో చయిమనొందకయే పృకోపించుట కల 

దని యర్థము. 

టి (వమాణముశళ (ప్రకృళమూ' లమున “ప్రాక్సళో న్ ము- రని నూర్వశత ష్ట వి 

అని చెప్పబడినది. తొలుత కఫము తనకు స్థానమైన శిరస్సున వృద్దిరూవ చయావస్థ 

నొంది; పీదవ సూర్యసంతాపమువే ప్రకుపిత మై వై జెప్పినవిధముగ (సవించునని భావము, 

అరి దీ వలతృణము ;ఆా- 

ఘా) చెభ్భథం దాహసమన్ని లేతు వినిస్ప రద్ధ్యూమూ వేహ వాయుః, 

నాసాప్ర, ల్ చయస్య జనాః వ్యాధింతు ర దీ _పముదాహారంతి, ర 

నానీసయుదు మిక్కిలి మంటపుట్టి ఫౌగ వెడలు చందంబున తీళ్లముగ నిషఘ్రూరుపు 

వెడలు చు నాసారంధ్రములయం దగ్ని జ్వాలవ లె ముడు చున్న యెడ నయ్యది దీ స్ప 

మను వ్యాధి యని యెరుంగునది. 

శ్రి ప్రశీనావాలతుణము యా 

ఉచ్య్యాసమార్షంతుకసస్పవాతో రుస్ధా వ్టైత్న'తినావహాముద దాహ తమ్, 

క్రఫము వాశముతో గూడి ముక్కునుండి నిశ్వాసము వెడలు నాసారం ధృముల 

నడచి శ్వాసమును వెడలనీయకున్న యెడ నయ్యది (ప్కతీసాహా మనబడును, 

ఎట్రి నాసాస్రావలతణము రి 

చం 0 ంరీ కది ఇర 4 అన ఆ గాం రడ ౬ 
భూూణాద్ధ నపతనీక_స్తనుర్వాదో పన్స్ర ప మక వముదాపహా రే త్లమ్, 

మిక్కిలి చిక్క నై వచ్చనిరంగై నను తెల్లనిరంగెనను కల్లి కొంచెనుగ వలచని 
య యా ఉం యె ౧ 

ద్రవము ఎస్కనించిన నయ్యాది సాసాన్రావ దునబడును. ((ఫ్కంశథురోగమునందు 

వచ్చనై చిక్కని కఫముకారును. దీనియుదు బలచని వచ్చగలేక తెల్ల గనుండు 

(ద్రవము కారు నని "భేదమును గమనింవవ లెను.) 

అం నాసావరిశోషలతణము ఆజా 

న్ఫూణా శి, తే స్రోతనీ మూరులేన గారం ంపృగ స్తే పరిశో షిలే చ, 

కృచ్చ్రాచ్చ్వ నేదూర్ధ్వ మధశ్చజంతుర్యస్మి కా సనాసావరిశోదషడ EC 

నాసీకారంధ్రములు మునే మిక్కలి తావమునొంది యెొండజినచో నుచ్భా సన 

నిశ్వాసములు మిక్కిలి కష్టముచేత వెడలును. దీనిని నాసావరిశోష మని జె"ప్పెదరు. 

ఇచ్చట “పరిశోషి లే తేని అశుచోట పిత్తో.వ్యసంబంధము లేక ద్రవము ఎండుట 
లేదు; కావున వొళముతో పిత్తము అనుబంధమున జరి నాసారంధ్ర, ముల ఫోషింవ 
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జేయు నని యర్థము చేయనగును. ఈ యర్గమున కనుగుణ ముగ “ఘాగిణా శ్రి తేశేవణి ౧ 

నూరు లేన పిత్రేన గాఢం వరికోషీ తేని” అని పాఠాంతరముగూడ గానంబడి యెడు. 

అరి అమపీనన లక్షణము 9ఆా- 

Pea ం 
శిరోగురుత్వమరుచిర్నానా న్రావ_స్తనుస్స సరః, 

శవూమః ఫ్టీవత్య ఖా ఫిక్షం ఆమవీనసలతుణమ్, 11 

పీనసము పకర్షముగాక అమముగ నుండుశేరి తల బరువుగ నుండును. అరోచకము 

కల్లను, నాసారంధ్రృములనుండి (ద్రుసము సర్టల్వముగ నవించును. మాటలు స్ఫుటముగ 

చెలియక కంఠ స్వరము మారియుండును, నోట జొల్లు అధికముగ వెడలును. ఈ లక్షణ 

ములు కల్పినపుడు పీనసవ్యాధి పకముగాక ఆమావస్థ నున్న దని యెరుంగునది, 

eC వక్వపీనస లత్సణము ర9ఆా- 

ఆమలిజ్రాన్నిత న్లే ఛహ్లా ఘనః ఖేషం నిమజ్జతి, 

స్వరవర్ష విశుద్ధిశ ఏ పరిపక్షన్య లతుణమ్, 12 

కసము గట్టిపడి నాసారంధ్రములయంచే బైట వెడలక నిలిచి కంఠస్వరము 

మారక న్ఫుటముగ నున్నచో పీనసము పక్వమొన దని యెరుంగునది. ఇందు ఆమపీనస 

మున జెప్పిన కలబరువు, ఆరుచియు సర్టల్పమంగ నుండును. ఈ విషయమును సుస్టుతా 

చారు లిట్లు ఇెస్పెను:---“తనుత్వమామలిళ్టానామ్ 
అసి, 

-అఖి(్రి ప్రతి శ్యాయనిదానము; సంప్రాప్రియు ఈ 

సన్ధారణాజక్ణరణ ఒరి వి 

కొ ధర్తువె పవ్యుశి ఒఖితా వై, 

ప్రజాగ రాతిస్షపనామ్ము ఏలె: 

ఆవశ ర్థియా మెథునబాప్పుధూ మెక, 

జ వ్ విది ళ్ళ 
సంస్త్యానదో పే. నినన ప్రవృద్ధో అ 

శ 

వక్ దీ . వాయుః ప్రతిశ్యాయము ర్యేత్తు 

చయం గతా మూర్త్షని మారుతాదయః 

వృథక్పవమస్తాళ్చ తశ్షైవ నోణితమ్, 

పకుష్టమాణా వివిధై ఇ వకోపణః 

శ్ర న నిపి.. 14 
అ 

రి 

తతః పృతిశ్యాయక రా భవ _న్తిహొ, 

సూగవ రి 2 



495 మాథవనిదా నే 

మల-మూ శ్ -వాత-పురీపూదుల వేగము నడ్డగించి యుదిశ కాలమున విసింవ 

కుండుట, అజీర్ణ కరములగు పదార్థముల భుజీంచుట్క థూళినంబధము కల్పుట, అధికముగ 

మాటలాడుట, అధికముగ కేపవడుట, వసంతాదె బుతువులకు స్వాభావికములగు ఉస్ట్ర 

శీతాదిధర్మములం ఆయాబుతువుల కళుగుణముగ నుండక మారియుండుట (లేక బుత్తు 

చర్యాధ్యాయమున ఆయాబుకువుల కనుగుణాముగ చేప్పిన  యావోరవివోరాదులను 

వ్యత్య_స్తముగ నాచరించుటు పొగ ధూళి మొదలగునవి నాసారంధృ్యములనుండి లోనికి 

వొచ్చి శిరఎబుళ సు తావమును కన్సీఎచుట, రాత్రులయందు నియమిశ ప్ర కారము నిదుర 

పోక మేల్కాంచియుండుట, వగటిఫూట విశేష ముగ నిదురపోవుట, చల్లనిసీ శ్లను స్నాన 

పొనాదుల కుపషయోగించుట, ముచులో నుండుట, అధికముగ సంభోగము చేయుట, 

అధికముగ శో కాదులే కన్నీరు గార్పుట్క, పొగలో నుండుట్క ఈ కారణములవేత 

వాతము మిక్కిలి ప్రకుపితమై ఘునీభవిం చిన వ్రేష్యము కల శిరస్సున రి వృద్ధినొంది 

ప్రతిశ్యాయ మను వ్యాధిని కల్లించుశు, 

మరియు చాత-పి త్ర-కఫ-ర క్రములు తొలుత తమతమ  నెలవులయంచే వృద్ధి 

నొంది వలుచెరంగులెన తమతమ -కారణములచే పృకోవమునొంది శిరంబునజేరి సివవ 

దృతిశ్యాయం బను రోగముశు గచ్చించును. 
w 

ఇచ్చట నీనిర్ణయము చెరుంగునది: ఈ ప్రతిశ్చాయమునకు నిదానము కెండు 
ర న # ళం! 39 ఇ | విధంబులు, అందు:-“స్వస్థానవృద్ధిక్షో హూణాం చయ ఇళ్యభిథీయలలే” అని చెప్పిన చయా 

వస్థ ననుసరించి వాతపిత్తకఫములు తమతమ నెలవులయంచే వృద్ధినొంది పదవ తమతమ 

"కారణములచే 'వేర్వేరుగ నైనను అన్నియు కలిసియైన (పృకోవమునొంది పృతిశ్యాయ 

మును కల్లించును. ఇయ్యది చయాది శ్ర మము ననుసరించిన నిదానము. అట్టి చయావస్థ 

అ న్ = నొందక (పృబలములై న తమతమ కారణముల (ప్రకుపీఠతములై (పృతిశ్వ్యాయమును 

గల్తించినచో నది సదో్యోజనక నిచానము* ఇట్టి నిదానములలో సద్యోనిదానము “నన్గౌా 

రణాబీర్ణ” ఆను గృంథముచే శెప్పబడివది. “చయంగతా” అను (గ్రంథము చేత జెప్పి 

నది చయాది క్రమము ననుసరించిన నిదానము. 

నిదానమున కీ డు భేదముల నంగీకరించియేీ నుశ్రు తాచార్యుడు సద్యో నిదా 

నము నిట్లు చెప్పెను:-*నారి ప్రసంగళ్ళిరసోఒభితాపో భూమో రజకృీశమతి ప్రతాప, 
అల టో బ్ ' ఆలి కక . ॥ సస్ధారణం మూ తృ పురీష యోశ్చ సద్యః ప్రతి శ్యాయని దానము క్షమ్ (నుక్రు, తయా 

అ, ౨౪౨ స్త్రిసంభోగము: శిరన్సంతాపము పొగ, దుమ్సు చల్లని నీట్ట, మిక్కిలి 

సంతాపము, మూూతృపురీహొదుల వెడలసీయక  నిరోధించుట ఇవి యన్నియు ప్రతి 

శ్యాయము నప్పుడే కల్పించు సద్యోనిదానము. 
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ఈరండిటిలో చయాది (క్రమముగ (ప్రకుపితము లై న కారణములటే కల్లిన ప్రతి 

శ్యాయము సకలశరీరము వ్యాపించినది యగుటం జేసి రూఢమూల_మె బలిష్టముగ 

నుండును. 

మరియు వాగ్భుటాచార్యుడు కొన్ని నిదానముల నిట్లు చెవ్పెను---“నీచాత్యు 
చ్చోవధానేన ఏతేనాన్యేన వారిణా, అళ్యంబు పానరమణచ్చర్ది చాష్పగృవోదిిి, 

తృద్ధావాతోల్బణా దోహాోక నాసాయాం స్వ్యానతాం గతా, జనయ న్ని ప్రతిశ్యాయం 

వర్ధమానం తమీయప్రదమ్ (అ. వా. ఊ అ. ౧౯. క్లో. ౧, ౨) పరుండునపుడు 

మిక్కిలి తగ్గుగనైనను ఎత్తుగనైనను తలగడ నుంచుకొనుట, తాను మామూలంగ త్రాగు 

నట్టి జలమును విడిచి వేరుగ కొ త్తనీటిని త్రాగుట, అధికముగ సీట్లు ద్రాగుట, అధికముగ 

(తన శక్తికి మిక్కుటముగు సంభోగము చేయుట, వాంతిని కన్నీళ్ల ను వెడలనీయక ని గ 

పీంంచుట, ఇట్టి కారణముల వే వాతం బధికముగ నుండు తక్కిన దోవములును ప్రకుపి 

శ్రములై, నాసారంధ్రృములయందు భునీభవించి (పృతిశ్యాయ మను వ్యాధిని కల్లించును. 

దీని నుపితీంచి చికిళ్స్ళ చేయకుండు నెడ నానాటవృద్దినొంది తీయమును గల్రించును 

అని యర్థము. ఈ వాక్యము వేత పృతిశ్యాయ "మేపోషమున జనించినను వాతము ,ప,బల 
ఈ 

ముగ నుండు ననియు, దిని నుపేషీ ౦చినచో కొంతకాలమునకు క్షయము కల్లు ననియు 

'జెలినెడి* 

వ్రతిశ్యాయ మనగా ప్రతి అను నుపసర్హము వెరిన “ఇట్ గత” అను 

ధఛాతువునకు “ పృతిశ్యాయక” అని యేర్పడినది; గాన వాశవూరితమగు శిరస్సున వాత 

మునకు అభఖిముఖముగ నెదుర్కొని యడ్డగం చునది ప్రతిశ్యాయ మని యన్వర్థముగ జెప్ప 

బడును. ఈదిషయమును చర కాచార్వు లిట్లు చెప్పిరి “ఘాణమూలే స్థిత శ్నేహ్తా 

రుధిరం పిత్తమేవ వా మారుతాభ్మాళశళిరని శ్యాయ లే మారుతం ప్రతి” (చరక చి. 
అ. రా కఫపి శ్రర క్షములలో చేదైన నాసాద్వారమునకు మొదటనుండి చ్రేరికమె 

వాళపూరితముగు శిరస్సున నుండు వాతమున కభిముఖముగ నడ్డగించునది ప్రతిశ్యాయ 

మని యర్థము, 

రి పృతిశ్యాయ ఫూర్వరూపము గ్రికా- 

జ్ జై ం = జ శవప్రవృ త్తీశ్నిరసోఒతిపూర్ష తా _స్థమ్మో౭బ్దమరః పరిహృష్టరోముతా, 
జో ఆలో టో జో D షో తో టీ ఆ గా ఉప దృవాశా ఎవ్యవ రేష్పథగ్వి థాఃనృణాం వతి క్యా యవురస్స రాస్టృతాః 

గ (ప్రృతిశ్యాయము కలుటకు ముందు తుములు వెడలును. శిరన్సు వీళ్ళత్రో నిండిన 
౧ జాడీ యం 

విధముగ బరు వగును. శరీరము _స్పంభించియుండుళు. ఒడలెల్ల నొచ్చును. శరీరము 

నందలి రోమములు నిక్కపొడిచినట్టు _స్తంభించును. ఇవిగాక ముక్కుల మంట మొద 

లగు నుషృద వములుకూడ ఫూర్వరావములుగ జనించును, 

స్తో “స్త మ్మో2-బ్లమర్దో అనియున్న చో వృత్త లశతణము కుదరదు. “జ్వరో 

ఇ బ్బమర్దః” అని యున్నచో యు క్ష్తమగునని తోవెడిని. 
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విదేహుండు వూర్యరూవముల మరిగొన్నిటి నిట్టు నెప్పెను:-- వూర్వరూపాణి 

దృశ్వ నై వతిశ్యామే భవిష్యతి. స్ఫూణభూమాయనం నున్ధః ఈవభుసాలు దారణక్, 

కణ్బధష్టంసో ముఖస్రావ] శిరనః ఫభూరణమ్ తథా” (విజేహుడు) ముక్కురం ధ్రృములనుండి 

పొగవెడలునట్టు బాధ, పుల్ల మొదలగువానితో కలియ బెట్టినవిధముగ  గురగురలాడు 

చుండుట, తుమ్ములు వెడలుట్క, తాలువులయందు వగిలి బాధగల్లుట, గొంతెండుట, నోట 

జొల్లుగారుట్కు శిరస్సు బరువగుట ఇవియన్నియు పవ్రతిశ్యాయము కల్లుటగుముందు 

జనించు ఫూర్వరూవములు అని యర్థము. 

ఖర వొతికప (పృతిశ్చాయము స 

ఆనద్ద్గా విహితా నాసా తనుస్రావప్ర, సేకినీ, 

నల కాల్యోష్టనోక పశ్చొ ని నిస్తోవషజ్థమో సృథా, 16 

తవస పవృ _త్తీరత్యర్థం వ క్ర వె వైరస్య మేన చ 

భవెత్స ఏరోప ఏఘాతేశ్చు ప్ర్తిశ్యా యేఒనిలాత్ర శ్చ 1/ 

వాత పృకిో వమున గచ్లిన పృతిళాయమునందు ముక్కురంధ్రుములం మూసికట్ల 

బిగిసి (నిశ్వానము కష్టముగ వెడలుచ్చు స్వల్పముగ ద్రవము గారును. కంఠమును తొలు 

వులును పెవవులును తడిలేక యెండును. కణతలయందు పోటుపుట్రును, తున్తులు ఎడ లేక 

వెడలంను, నోరు రుచి నెరుంగకుండును. గొంతు రావుకలిగి కంఠనస్వరము నడ్డగిఎచునట్లు 

న్వరము వచ్చును. 

వాగ్ళటాచార్యుడు కొన్నిలత్షణముల నిట్లు నెప్పెను.-“ఘా/శోవరో ధనిస్తోద 

ద న్తళబజ్ఞశిరోవ్యథాక, కీటకా ఇవ సర్పి మన్యే వరితో భు)వా. స్వరసాదళ్చిరా 

త్పాకః శిళిరాచ్భకఫన్రుతిక” (అ. వా. ఊ అ, ౧౯. క్లో ర) నాసారంధ్రములు బిగ 

దీసీ శ్వాస నడ్డగీంచుటు, నూదులబొడిచినవిధముగ నుండుట, వంద్దయందును కణశోల 

యందును తలయందును నొప్పి కనుబొమలయందు పురుగులు పొరాడువిధముగ గులగుల 

యనియుండుట, కంఠన్వరము నశించుట, చిర కౌలమునకో జీర్ణ మగుట, చల్లనె స్వచ్చ 

ముగ నుండు వలుచని ద, వము స్మవించుట ఇవి యన్ని యు గల్లును. 

అరి పె లిక ప పృతిశ్యాయ లవణము రిఆా- 

వ్లస్పపతకస్నాావో ఘాణాత్స)వతి వై త్రిక 

ల సనపో భ వేదుస్లాభిపడ ఏత, 16 

సభధూమమగ్నిం సహసా వవుతీవ స మానవః, 
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లై అల తో వి త్రము (కి వమునంది గల్లిన (పృతిశ్యాయమున పచ్చనిరంగుగల్లి 'వేడియైన 

ద్రవము ముక్కునుండి (స్రృవించును. ఈవ్యాధిచే బీడింపబడిన మనుజుడు మిక్కిలి 

కృశించి తెల్లబడిన శరీరముకలచాడై  యుస్హముచే సంతాపమునొంది నోటనుండి 

పొగతోగూడిన నివ్వు వెడలువిధముగ వేడెక్సియుండును. 

= కఫజనిత ప్ర లిశ్యాయలత ణము ఆ 

ఘాణాత్కఫః కఫకృలె శీతః పాణ్ణుస్న ) చేన్గువాంక 

శుక్తావభాసశ్నుశ్లాతీో భచేద్దురుశి రా నరః, 19 
కలు తాలోస్టశిరసాం కల్లూ ఖిరభివీడితః, 

కఫ పృకిేవమున జనించిన (పృతిశ్యాయమునందు చల్లనై తెల్లనిరంగుక ల్లిన కఫము 

ముక్కునుండి మాటిమాటికి కారుచుండును. అట్రివ్యాధివే పీడితుడగురోగి కన్నులుశు 

శరీరంబును తెల్టమై తల బరువై గొంతునందును తాలువులయందును 'పెదవులయందును 

దురద'శ బాధింవబడును,ః 

అధ సాన్ని పాతిక ప్రతిశ్యాయలవ్ ణము ఈ 

ఆలో 0 a ౮ 

భూత్వా భూత్వా ప్రతిశ్యాయో యస్యాకస్తాన్నివ ర్త, €0 

సంపకో్ప వావ్యపక్య్యొ వాస సరషపృభస్స్స రేకి 

పోషములు మూడును సమ'కాలమున నమములంగ పృకోషిం చుటచే గల్లిన సన్ని 

పాళ పృతిశ్యాయమునందు అయ్యది పక్షం బెనను వక్వము గాకున్నను మాటిమాటికి 

శలుగుచు, మరల తనంత నే | అకస్యాత్తుగా ఫోవుచుండును. (చికిత్స చేయకున్నను శమించి 

నట్టుండి మాటిమాటికి చాధించుచుండు ననుట 

అరి దుష్టప్రతి క్యాయలత ణము రఆా- 

పృశ్టిద్భతే వునర్నానా పునశ్చ పరిశుష్యల, 91 

పునరానపహ్యూ తే వాపి వునర్వి వ్రియ లే తథా, 

నిశ్న్వాసో వాతిదుర్దస్థ్ నరో గా న్న వేత్తిచ, 99 

ఏవం దుష్ట పృతిశ్యాయం జానీయాత్క్మృచ్చ)సాధనము, 

ప్ర 
మరల నొకవ్వుడు ద్రువములేక యొండును. ఒకవ్వుడు ముక్కులు బిగిసి నిశ్వానము వెడ 

లుటకు మిక్కిలి కష్వముగ నుండును, ఒక సమయమున తనంత నె బిగువువదలి నిశ్వాసము 
ర 

తిళ్యాయవ్యాథి కల్లినప్వుడు ఒకప్పుడు తడిర్షై ముక్కునుండి (సృనించును. 
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సరళముగ వెడలును. అట్టి నిశ్వాసము మిక్కలి దుర్గంధము. కట్టి వెడలును, మంచి వరి 

మళమునైనను దుర్గంధమునై నను ఎరుంగజాలడు, (ముక్కులు విగసీయుండుటం బేసి 

గంధమును గృహించుశ క్రి ఘాణేంద్రి యమున కుండ దనుట ఇట్టి లతణములు కర్ణి 

నది దుష్ట ప్రతిశ్యాయ మనబడును. ఇది మిక్కిలి కృచ్చ) సాధ్యము. 

వె జెప్పిన దుష్ట ప్రతిశ్యాయము కేవలము ఒక్క దోపషముచేతనే కల్లినను అపథ్య 

ములగు నాహారవిహారాదులం బేసి తక్కిన దోషములుకూడ ప్రకోపించి యొకవిధ మైన 

వ్యవస్థ లేక వైజేస్పినవిధముగ పరస్పర విరుద్దములగు లక్షణములు కల్లును. అట్టి విరుద్ధ 

లక్షణములు కల్లియుండుటం జేసి దానికి చేయవలసిన చికిత్సృయు చరస్పరవిరుద్ధముగ 

నుండవలయు గాన నిది చికిళ్చకలవి గాక కృష భఖ) సాధ్య మగును, ఇయ్యది యవస్థా భేద 

ముచే వేరుగ గన్చట్టును గాని వాస్తవమగు భేదము "లేదుగాన వెచెష్పినవానియందే 

యంళతర్భూత మగును. కానన సంఖ్యా భేదము లేదు. 

మరియు విదేవుండు “నృణాం దుష్ట పృ తిశ్యాయ స్త కసాధ్యస్సర్వజః స్మ ఎల్” 

అని చెప్పెను. కొవున పెజేప్పిన సాన్ని పాతిక పృలెశ్యాయంబును దుష్ట ప (వృతిశ్చాయం 

బును మిక్కిలి య సాధ్య మని యురుంగునది. మరియు, “మూర్చ నిచా క్ర క్రియయో 

దీర్గ ఏ స్నీ గ్గసితాణవః" (అ, సా: ఉ. అ. ౧౯ ఫో. ౧౨ అని వాగ్ళటమున నున్నది 
లం 

గాన సీదుష్త ప్ర పృతిశ్యాయమున పొడ'వై నిగనిగలాడెడి తెల్లనిరంగుగద్ది మిక్కిలి చిన్నవి 
0 గా 

యగు పుపనమునూడ కల్లు నని యరుంగునది. 

రక్షజేతు వ్రతశ్యాయు ర _కప్రకః వ్రన రృతే. 23 

రా భే పెజ్జ న్తుః ఉరోఘూక ప్రనీత 

దు రనేచ్చా గసవదనో ? గనానవీ న చేతి స, 94 
దధి రు ఆన 

రక్తము ఇెడుటవలన గల్లినప్రతిశ్యాయమునందు రశ్వము ముక్కుకుండి విశేష 

ముగ స్తవించును. దీనియందు కన్ను లెజ్టనె రొన్నుపట్టినట్టు నొస్పికల్లి నోరు దుర్చంధము 

కల్లి నిశ్వాసము దుర్షంధముత్ గూడి వెడలును, వీవిధయొన వాసనయు ముక్కుకు 

"తెలియదు, 

మరియు సీరక్తప్రతిశ్యాయసం ప్రా షి పని, లక్షణములను నాగ్భటాచార్యు డిట్టు 

వెప్పను;: వాదుష్ట్రం నాసాసిరాః ప్రావ్య (పృతిశ్యాయం కరోత్యసృళ ఊరసస్సు 

వ్రతా తామ, చే తృక్వం శ్వానపూతితా, కట్జూ! శ కాతీనాసాను సిత్రోక్షం 

బాత లకూ” (ఆఅ. వా. ఉ. అ. ౧౯, ల. లొ రక్తము వాతాదులచే 

దుష్దమె నాసీకయందలి సీరలేేరి ప్రతిశ్యాయమును. కల్లించును. దీనియందు నాడ 



నాసారోగనిదానమ్ రరీక 

యమున బరువుగనుండును. కన్ను లెజ్జనగును. శాషసము దుర్గ ంధముతోగూడి వెడలును. 

కన్నులయందును చెవులయందును ముక్కునందును దురదపుట్టును. ఇవిగాక పితవలి 
ర 

శ్యాయమునకు చెప్పిన కృశత్వము మున్నగు లత్షణములును కల్లును అని భొవము. 

0 అసాధ్య ప్రతిశ్యాయలత్ణము de 

సర్వ ఏవ పృతిశ్యాయాః నరస్యా పృతికారిణః, 
దుష్ట తాం యా న్ని కాలేన కదా౬నాథ్యా భవ ని ని హి, 95 

మూర్చ న ని చాత్ర శీమయః శ్వేతాస్స్ర గా _స్తథాణవ్కు, 

కి క్రిమిలో(బ్యోయో్ళిరోరోగః తుల్యం కేనాన్య లక్షణమ్, 26 

మనుజులకు జనించు యై జిప్పీన ప (ప్రృతిశ్యాయము లన్నియు సకాలమున దగిన 

చికిత్స చేయక యుెపీతీంచినచో కొంతకాలమునకు వె చెప్పివరీతిగ దుష్ట ప్ర తిక్యాయ 

రూపము నొంది దానిలక్ష£ణములతో గూడియుండును. అట్టియెడ నసాధ్యము లగును. 

ము అీయు నాసారంధ్ర, ములయందు స్నీగ్గ ంబులై మిక్కలి నూక్షమశైన తెల్లని క ములు 

కల్లను. (క్రిములు కల్గిన్వుడు (క్రిముల వేగల్లిన శిరోరోగమునకో చెప్పినలక్ష్ ఇములు దీని 

యందును కల్లును, 

ఉరి పీననసముబే గల్లువ్యాధులు $ఆా- 

బాధిర్భ్యమాసన్థ్యమఘ, త్వం ఘోరాంశ్చ నయనామయాకొ, 

నో ఛాన్ని సాద్ కాసాంశ్చ వృ ధ్ధాః కుర న్సి ని పీనసా,, 27? 

మె జెప్పిన పీననములు నానాట న వృద్ధినొందినయడ వెవుడు, అంధత్వము గంధము 

ఇరుంగకుండుట, మిక్కిలి క్రూ, నూ రములగు నేక్క వ్యాధులు, శోఫ, అగ్ని మాంద్యము, దగ్గు 

ఆను నీ వ్యాధులను కల్చించును. 

“ఫాూఠాంశ్చ నయనామయాక ” అను వాక్యమువేతనే అంధత్వ మను నేత్ర, 

వ్యాథధియు (గృహింపబడును; ఆయినను మరల చెప పాట చేత అంధత్వము ముఖ్యము? 

గబ్దు నని యర్థము నూ చింవబడునుః 

అ నాసార్చుదాదిలత ణము Ne 

అర్బుదం స_ప్పథా న్లో భా శృ ఆరో ఒర్శశ్చతుర్విధమ్, 

చతుర్విధం ర_క్తవిత్తం ఉక్త ఘ్రాణఒపి తద్విదుః, 25 

ఏడంవిధము'లై న యర్శుదంబులును, నాల్టు తెరంగులగు శోఫంబులును, నాల్టువిధము 

లైన యర్శన్ఫులును, నాల్డువిధములై న ర కపీ త్రంబులును ఈవ్యాధులన్నియు ముక్కుల 
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యందును కల్లును. ఫీని లక్షణములను ఆమానిదానమున బేెప్పినవిధముగ దానిదాని 

లక్షణములబట్లి ఆయావ్యాధి సామాన్యవిశేషల క ణముల చెరింగి నిర్ణయిం చునది. ఈ 

విషయమునే వాగ్ళటాచార్యుడు “అర్నోఇర్చుదాని విఛజేత్ దోషలి జ్ఞర్యథాయగ మ్” 

(అ. వ్యా. ఊ ఆ. ౧౯ క్లో, ౨౬) అను వాక్యముచే స్ఫుటముగ జెప్పెను. 

నాసార్భుదములయందును నాసార్శస్సులయందును కల్లు బశేవ లత ణములను 

వాగ్భటాచార్యు డిట్లు చెప్పెను:=“నరేేను కృచ్చాాచ్చ పిననం పీననక ప్రతళం 

వవ సానునాసికవాదిత్వం ఫూతినాసః శిరోవ్యథా” (అ. వా. టా, అ, ౧౯. నో. 

౨౭ ముక్కులో కల్లు ఆఅర్బుదములయందు శు, ఆఅర్శస్ప్సులయందును, ఆయావ్యాధికి 

ఆయా ప్రకరణముల జెప్పిన లతుణములు కాక కష్టమువే నిశ్వాసము వెడలుట, పీననము 

(ముక్క_డ చి ముండుట్స, ప్రబలముగ తుమృట,) ముక్కున మాటలాడుట, నాపిశొ 

రంధ్రములయందు దుర్హంధము కల్తుట రలడణములుకూాడ కల్లును ఆని భావము. 

ఇతి శ్రీమాధవకరవిరచి తే మాధవనిదానే 

నాసావోగనిదానం సమా _వ్వమ్. 



నాసికనతె "నేశ్రములును ఇంది యమున కధిష్థానముు; కావున వాసన 

లను జెప్పినపిదవ చశ్రరోగనిదానమున ఛెవ్వుట.- 

గీ నేశ్ర రోగములు జనించుటకు కారణము 3ఆా- 

ఉప్పాభితవస్య జలే వ్ర వేళాద్దూ రేకు ణాత్స పన్న విపర్యయాచ్చ, 

స్వేదాద్ర, ద బోధూమనిసేవణా చ్చ చృ్దెర్వఘాతాద్య్వమనాతి యోగాక్ , 

దృవా తథాన్నాన్నిశి సేవితాచ్చ నిణ్ణా త వాత క్ర క మనిగ గృహోచ్చ, 

వ్ర _కసంరోదనకోపకో కాచ్చిరో ఒభిఘా తొదతిమద్యపానొత్. 2 

తథా బుతూనాం చ వివర్యయేణ శృ ళాభిఘాతాదతిమెథునాచ్చ, 

బాప్ప గ హోత్చూవ్షనిరీక ణాచ్చ నేతే వికారా౯ా జనయ ని దోపాః శి 
గ ఆశ్ర UU నానో 

ఎండ నివ్వుసెగ మున్నగువాని చే శరీరము మిక్కిలి వేడెక్కిియున్నపుడు ఆ 

వేడి యారకముకుపు నీటిలో మునిగి చాల కాల ముండుట, మిక్కిలి దూరమున నుండు 

వన్తువుల జూచుట, రాత్రులయందు నిద్ర, పోకయుండుట, వవటిపూట అధికముగ నిద! 

పోన్టటు చఎెమటయు - దుమును - పొగయు కన్నులలో జొరబడుట్క వమనము గానున్న 

పుడు దానివేగమును నిరోధించుట, అధికముగ వమనరూసపమగు శోధనము చేసికొనుట, 

"లేక వమన మధికముగనగుట్క ర్యాలి వేళల నీటియందున్న (దృ వాన్నమును తినుట, మల 

మూత, వాతముల వెడలనీయక వాని ేగముకు నిరోధించుటు ఎడతెగక యేడ్చు 

చుండుట, లేక కోవవడుట, శోకించుట, శిరంబున నఖిఘాతము కల్లుట్క మద్యము నధిక 

ముగ తొగుట, బుతుధర్శములై న శీతోహ్లాది పరిస్థితులు మారియుండుట, ఆయాబుతు 

వుల సనుసరించి బుతు చర్యాభ్యాయ మున చెప్పినవిధి ననుసరింపక ఒక బుతుచర్యలను 

"వేరొక బుతువున నాచరించుట, శరీరమున కాయాసము  గల్లించుపనుల శేయుటు 

కన్నుల కళిఘాశము కల్లుటు అధికముగ (శన బలమునకు మాజీ) న్రీనంభోగము చేయుట, 

కస్నీళ్ళను బైటవెడలనిక యడ్డగించుట్క మిక్కిలి సూత్రుములగు వస్తువులనైనను సూది 

రంధ్రము మున్నగువానినై నను జూచుట ఇవి మున్నగు కారణములవేత చాతపి త్త 

కఫమావములగు దోషములు ప్రకోపించి కన్నులయందు పలు తెరంగులగు రోగముఐ 

గల్లీంచును, 
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చేత శ్రరోగ భేదములవిషయ మె అయాతంత్ర,క"రులు వారివారి కచ్చవచ్చినట్టు 

వరిగణనము ససియుండుటచే విప్కతివ త్తి శానంపడేయిడు. అందు చరకాచార్యులు 

సామాన్యము వాతపీ త్తకఫ సన్ని పాత భేదముల చే నాల్లు తెరంగుల సూచగనామా త ముగ 

నిరూపించి ““నేత్రామయాః హణ్ణవలిన్తు చేదాత్, "రేహామళివ్య క్రి కిర్ పృ పృదిష్టా శాలాళ్య 

తేషు దికిశ్సళం చ పరాధికాలేతు న విస్తరో క్రి శీ లేనాత్ర . న సు ప్రయా 
స్ (చరక చి. అ. ౨౬* శ్లో, ౨౨౧) అను వాక్ళము'చేత నేత్ర తృరోగములు తోంబది 
యారువిధముల భిన్నములై యుండును. ఆవియన్నియు శాలాక్ళకం క, త మున ,జెన్ప నవ 

సరముగాని కాయచికిత్సా ప్రధానమగు నీశంత్రమున జెప్పబడ వని చెప్పెను. 

సుశ్రుతాచార్యుడు డెబ్బదియారు నేత్తరోగముల బరిగణించి వాని విభాగ 
ముకు ఆలవ్షణములను ననిస్తరముగ జెప్పెను. న్నుశ్రుతమునందలి విభాగ మి ట్లున్న ది: 

“తెసి త్రీశిత్రీంశదుక్తాస్టే సేనాశ్యధికా స్త్రయః, రక్తబాస్తోడళ CDE సర్వజాః ప్లా 

వింశతిః. చాపశ్యా పునర్దౌ్టా చ తథా రోగావ్షట్స ప్త వతిస స్థ తా9; నవసస్థ్యా శయా 

స్లేమ వర్త జా _స్టెషకవింశ లిక, శుక్ల భాగే దౌ కళ్చ చత్యారః కృష్ణ భొగచాక సర్వా 

శ్రా స్ప ష్పవశ దృష్టిజాక ద్వాదశై వతు, ద్వ్యాచ బాహ్యా శ యాపన్మా రోగా వరమ 

దారుణొ వట్స ప్పతి ర్నేత్రరోగాః నజ్జ్ఞ)హేణ ప్రకీష్డితాక” (నుశ్తుక ఊఉ. అ. ౧) 
వాతవి త్రకఫములచే వేర్వేరుగ జనించునవి మువ్చది, మిక్కలి కఫాధిక్యమున జనించునవి 

మూడు, రక్షముచే జనించునవి వదునారు, (త్రీదోషముల నన్ని పోళమున జనించువని 

యిరువదిమైదు "న్మేత్మములకు వెలిప్రశ్క పుట్టునవి కడు, ఇవియన్నియు గగిఫ్ల నేశ్ర 
రోగములు (76) డెబ్బదియారు. వానిలో కన్నులలోని సంధుల సాశ్ళయించి పుట్టు 

నవి (9 తొమ్మిది. రెప్పల న్నాశ్ళయించి పుట్టునవి (2 1) ఇరువదియొకొటి. కన్నులలో 

తెల్లగ్రుడ్డున గల్లునవి (11) వదునొకండు. నల్ల గుడ్డున పుట్టునవి (8) నాబ్దు. నేశ్ర, 
మును 1 పూర్తిగ 'నన్నిప్ర ప, దేశముల వ్యాపించి కట్టును గ 7) వదునేడు. కంటిలో దృష్ట 
(చూపు నాశ్శయించి పుట్టునవి (129) వడ్రైండు. కన్నులలో బావ్యాకారణము 

లైన యాగంతు కారణముల చే పుట్టునవి (2) రెండు. ఇవియన్నియు నా శ్ర్ళయశదము 

లచే గలుగు నేఠ, రోగ భేదములు, ఇవియన్నియు గలిసీ _వెజిస్పన డెబ్బదియారు 

సంఖ్యకు సరిపోవును. ఇదియః సుశ్తుకమళ భేదము. ఈ ేదముల వరిగణనము “నే త్ రోగ 

నిదెన (ప్రృశరణాంశమున వ్రాయటేకు. 

ఈనుశ్రుతమతము నాశ్శయించియే మాధవకరుడు వె జెన్సిన వి ఇద ప్ర 3ారము 

డెబ్బదియారువిధములగు నేత్ర రోగములకు సమర కముగ ని (క్రింద వివరించెను. 

చేత త్రృరోగసంప్రాక్తి క్ సుశ్రు తౌచార్యు డెట్టు చెప్పెను; పల్లి 'రానుసారిభిర్ణో్నా 
విగుణై హోర ర మా శీ తరి జాయ చే చే తః Un శేషు. రోగాల వరముచార 
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(ను శ్రుతః ఉఊ. అ. ౧) వాతాదిపోషములు సృకోవమునొంది యూర్థ ప్షగతములగు సిర 

శ్రయించి చే కృముల లలో న్నే తృముల నాశ్శయించిన  ముప్పదియెనిమిదిసీరల నా 

యందలి ఆయాభాగములయందు మిక్కిలి కూూరములైన ఆయానే కృరోగములను 
ఇ వ్య గ ల 3 బు 

గలిగించును. (చే తృ గతసిరలం అప్ప త్రింశ దుభయో ర్న తృయోః” (నుశ్ఫుతే శా 

అ. ౭. సూత్ర. ౨ అని ను శు శమున చెప్పబడినవి 
గ 

మరియు చే తృస్టరూసమును పరిమితిని నుశు, తాచార్యుం డిట్టు చెప్పెను: 
(|W 

విద్యాద్వ ప్రజల బాౌహుల్యం స్వాజ్లువ్ణోదరసమికమ్, ద్య గ్రబులం సర్వత స్ఫార్థం 

భిషబ్ని యనబుద్భుదకహ్” (నుశ్రుత, ఉ. అ. ౧) శెండంగుళములవరిమితి విస్తారంబును, 

లో ప్రక్క_బొటన వ్రేలి పరినూణఎబుళ్కు చుట్టును శెండున్నర అంగుళముల పరిమితియు 

కల్లి సీటిబుడగవలె నున్నతముగ నుండునది నే కృను. (ఆట్టిశే శృమునం దాయాస్థల 

ముల జనించురోగములు నే తృ వ్యాధు లని చెప్పనగును_ 

అధి సర్వగతరోగములం 17, అందు ఆభివ్యన్ల భేదములు రఆా- 

వాతాత్ప్చిత్తాత్మఫా ద్ర కాదభిష్యున్ట శ్పతురిధః, 

జస ది ఆ 0 ప్రాయేణ జాయతే ఘోరః సర్వ నేతామయాకరః, 4 

కన్నులలో నీరుగారుటయే ప్రధానముగ గల్లినది యఫీష్యంద మనబడును. 

నాలుగువిధములు. ఇయ్యాది మిక్కిలి (కూర్యమె పౌయికముగ తక్కినరోగముల కన్నిటి 

కిని ప ధాన కారణ మగును. 
Wy 

ఈవిషయమునే నుశు,తాచార్యుం డిట్లు చెప్పెను: ప్రాయేణ సర్వేనయ 

నామయా స్టే భవ న్ల ప్రఖిష్యన్షనిమి త్తమూలాఃి (నుక్కుత. ఉ. అ, ౧) చే కృరోగము 

లన్నియు దరుచుగ సఖివ్యందరోగమును మూల కారణముగ బేసి జనించును అని భొవము. 

ఇధి నా తాళిష్యంద లక్షణము ఇతా- 

ని సోదనన సన్నునరోమహంర్ష సజిర పారుప్యశిరో ఒభితాపాః, 
వం నరో జ యె ఖంయె 

విశుష్క_భావః శి? రాశ్రుళా చ వాతాభివన్నే నయనే భవ న్లి, 

వాళ పృకోపమున గల్లిన యభఖిష్యందరో గమునందు కన్నులలో నూదులతో ట్ 

చ్చిన విధముగ చురుకుచురుక్కని పోటుపుట్టును- కన్నులు స్తంభించి (శ్రివుటకు కష్టముగ 

నుండును, ఇెప్ప వెచ్యడ్రుకలు నిక్క చబొడిచియుండును. కన్నులలో నినుకగూరినట్టు మెర 

-మెరలాడుచు మిగుల వరుషముగ నుండును, శలయందు మంట కలుగును, కండ్లు పునులు 

గటక చల్ల నికన్నీ భ్రకారును. ఈలక్షణములన్నియు కలిగినది వా తాభిమ్యందము. 
లు యం య 
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కురి వి శ్రాభిప్యందలతు ణము de 

అ { రిస 1 దావా పృపాకెశిశిరాభినన్తాభామాయనంబా ప్పసముచ్చ  )య శ 
ది Pe రి వినీ ఇ న్ » ఉప్ణాశు తా పతక నృత్తతా చ పిత్తాఖివన్నె నయనే భవ న్ని, (1 

కన్నులయం దోరువరానిమంట పుట్టి పుండగట,  చల్బనిస్సర్శమును నోరుట, 

కన్నులనుండి పొగ వెడలునట్టు నెనపుట్టుట, కన్నీళ్లు మిక్కిలి వేడియె యిధికముగ 

(సృవించుట్క కన్నులు వచ్చనై యుండుట, ఇఏియన్నియు సి ప్రసవ వమున జనించిన 

యభిష్యందరోగమున గలుగును, 

అడ కఫాళేఘ్యంద అతణము రితూ 

ఉహ్లాభినన్దా గురుతా౭ హీశోథః కల్గూపదేసోవతిశీతతా చ, 

సావో నువాుః పిచ్చిల ఏవ చాపి కఫాభివన్నేనయనే భవ ని, 

శరము లు కఫ పృకోోపమున దూషిశము'లై కలిగిన యఖిమవ్బందమున కన్నులు 

వేడియెన స్పర్శము గోరుచు బరువుగ నుండును. కను గెన్పలు చాచును.  విశేషముగ 

దురదకలిగి కన్నులయందు పునులు పెరుగును, కన్నులు చల్లనైన జిగురువలి చిక్కనైన 

కన్నీరు వలునూరుగారును. ఇట్టిలక్షోణములు గలిగిన ఆ ఖివ్యందరోగము శ ఫభిము, 

-శత్రు0 రశ్హాస్రేష్యంద లతణము అా- 

రం గో సాన 5 - i తానూ ళు, తా లోహీ తన్నెత్ర తా చ నాడ్యస్పమన్తావతిలోహి తాళ్ళ, 

పిత్సస్య అజ్ఞాని చ యాని తాని రకాభిసన్నే నయనే భవన్సి 8 
అల ౧ నాల 

రక్తముచే గలిగిన యఖివ్యందరోగమునందు కన్నులు మిక్కిలి యొెజ్లనై యెజ్లిని 

కన్నీరు గారుచు, కన్నుల్నపె న్యాపీంచియొండు నన్న నినాడులు మ్క్కి లి యొజ్లనె 

యుండును. ఇవిగాక పి త్తౌాళష్యందమునకు చజేవృబటిన మంట పుుడగుట మున్నగు 

లతృణములన్నియు కలుగును. 

థి అధిమంథసంప్రా సి పి సామాన్యలక్షణము రతా 

వృద్ధ శతై రభిమ్య నన్న రాణామకి ని యావతాపు, 

తావన్త స్త ధిమన్ధాస్యుః నయనే తీ వ్ర "వేననొః, గ్ర 

ఉత్పాట్యత ఇవాత్యేర్ణం నేత్రం నిర థ్యలే తథా, 

శిరసోఒర్థం చతం విదార్థదధిమస్థం స్పలతు.ైై 8 10 
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పెజెప్పీన యభివ్యందము కలిగినవ్వుడు సకాలమున దగినచికిత్స చేయక యుపే 

వ్నీంచినచో నధిమంగంబు లను వ్యాధులు కలుగును ఈవ్యాభులయందు కన్నులలో 

మిక్కిలి త్మీవముగ బాధ కలిగి కన్ను వెల్లగింపబడినవిధముగ నొప్పియు, పుల్ల వేత 

కలియ బెట్టబడినవిధముగ పోటును కలుగును. శిరస్సునందు సగమున మిక్కిలి తీవృమైన 

నొప్పీ కలుగును. ఇది అధిమంగము లన్ని టియందు సామాన్యము? గలులత్ ణము. అట్టి 

యధిమంథము అఖిష్యందము లెన్నియో అన్ని భేదములం కలిగియుండును. ఈలకణ 

ములుగాక్ష వా తొద్యఖిష్యందములకు వరువేర చెప్పిన లమీణములుగూడ గలియుండును. 

(వాతాఖిష్యందము  నుపీతీంచినయెడ వాతాభివ్యందలతణ "బులును,  అధిమంథ 

సామాన్యమునకు _వైజెప్పబడిన లక్షీణంబులును కలిగియున్న యెడ నయ్యది వాతాధి 

మంథము. ఇత్తెరంగుననే పిత్తాఫిష్యందము వే పిత్రాధిమంభంబును, కఫాభీమ్యందమునచే 

కఘాధిమంగంబు కు, రక్తాఫిష్యందము చే రకాధిమంభంబు కు కల్లు నని భావము) 

తగ అధిమంథత్సీ వ, వళకు దోష భేదమువే కాలనియవమము ఛితా- 

హన్య్యాద్ట ల్రఫ్ట్ం కై కస స్పష్ట ప్పరాత్రోోదథీమంథో ర_క్టజః పరా క్రాత్ , 

పడ్రాత్మాదె్యవాతకొవా నిహన్యాత్ మిఖ్యాచారాత్రే ఎ_త్తీకస్పద్యఏవ, 

కఫముచే గిన యధిమంగమునందు తగినచికిత్స చేయక యవశథ్యము లగు 

నాహారవిసరాదులశేసీ నయెడ వ్యాధికల్పిన నాటనండి యేడుర్నాతులలోపల చూపును 

చెరచును. రృక్తమున గల్లిన యధిమంథము ఐదునాళ్ల లో దృష్టిని చెరచును. వాతమున 

జనించు నధిమంథము ఆరుదినములలో దృష్టిని చెరచును. పిత్తమున జనించిన యధి 

మంగము నేనా తృ ముెపేషీంచినశు !అవ్వుడే దృష్టిని చెడగొట్టును. (ఇట్టి కాలనియతి 

కీవ్యాధి స్వభావమే కారణముగాని వేరొండు కారణము శేదు 

తరి నే తృరోగములయామ కలత ణము d= 

ఉదీర్ల చేదనం చేస త్రం రాగశోథస సమన్వితం, 
ఘర్ష నిసోదళూలా శ్ర యు_క్షమావాన్నితం విదుః, 12 

నేత్ర లరోగము పరిపకర్థమగాక ఆమావస్థనుండునపుడు కన్నులబాధ మిక్కలి 

త్రీ వె, కస్నులు మిక్కిలి యెట్లా వాపుతోహాడి కరకరలాడు-చు పోటును నొప్పియం 

కల్లి కన్నుల సీరుగారు చుండును: "(ఆద్రిలరణములబట్టి చే శ్ రోగము ఆమావస్థ నున్న 

దని 'తెలియదగును 
Cen 

* ఛందో భంగము చింత్వము - 'ఆధీమంధథో అని ఆజ్ పూర్వకముగా 

నుండిన ఛందోభంగము రాదు 1 మూడురోజు లని మధుకోశమున గలదు. సద్య 

శృబ్దము | తిరాతృవరముగా నాయుర్వేదశ్యా స్త్రమున వాడుక కల దని వ్రాయబడెను, 
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ఇవి చే తృరోగముల వ క్య్వావస్థలతీణము థికాా 

బధా 6 అగిన గ్ జ "తా 

మన్గవదనతా కలరా: సంరమ్మాగుప్రశా_న P 

సశ సవన్ల తా చాక్లోః సంపక్ళం దోపమాది3తి , 18 
టాం ౯ ac) 

చే తృరోగములు వక్వావస్థ నుండుశరి పోటు నొప్పి మున్నగుబాధలం త్య 

యుండును. జిలపుట్టును. వాపుత్న కస్నీళ్లు కారక శాంతముగ నుండును, కన్నుల 

యందు ఎరుపుపోయి మామూలుగ నుండు రంగుకల్లి యుండుము. లత్షణములను బట్టి 

నే రోగము వ క్వావస్థ నున్న దని యెరుంగునది-) 

ఇచ్చట చే తృరోగములయందు అయారోగలతణములు విశదముగ చెప్పుటకు 

మున్ను ఆమవకలవమీణముల చెవ్వుట యుల ? ఆవూాలతవణములబట్రియే రోగనిర్హయ 

మేర్పడుచుండ ఆమవక్ష్ణలతణము లరయుట అనవసర మని యాశంక కలుగ వచ్చును; 

కాని చే తృరోగముల యామవ క్వావస్థల గమనించిన చో నామావస్థయందు పాచన 

చికిత్స చేయుటకును, అట్టియవస్థయందు అవారాదినియమముల చధియుటకును, అమ 

ప క్వావస్థలరయుట యావశ కము. ఆమావస్థయందు చేయదగిన పౌచనములనుు నియమ 

విశేషములను తంత్రాంతరమున నిట్లు నెప్పిని: --- స్వేద! వ్ర లేప స్వీక్తాన్నం ధకామోదిన 

చతుష్టయమ్, లబ్ధృసం చాఖ్నీరో గాణాం అమానాం పాదనాని తు, అకానం సర్పిమ 

పానం కషాయం. గురుభోజనమ్, నేత్రర్ గేను సామేషు స్నానం చాపి విపర్ణయేత్ ” 

వేడియన్నము మొదలగువానివేత కన్నుల సుఖోన్షనుగ కాచి చెమటబుట్రించుట) తగిన 

యావధములచే వట్టువేయుట, చేదుగలపదార్థముల భుజించుట, పొగబట్టుటు "లేక్ష 

పొగపీల్చుట, లంకణ ముండుట, ఇట్రినియమముల సాల్లుదినములవరకు చేసినచో సత్ర 

రోగములు వక్వావన్థనొందుశు. మరియం శేక్త రోగములు ఆమావస్థ నున్నపుడు కాటుక 

బెట్టుట, నెయిత్రాగుట, వగరు గలనదార్థముల నువయోగించుట, ఆజీర్థ కరవదార్థముల 

భుజించుట, స్నానమువేయుట వీని నన్నిటిని నడువ నగును, 

ఇద్ర నే తృ పాకలకుణము రికా 

కల్ణూవ దేహా శు యుతః పకో్యోదుమ్బరసన్నిభ క 

సంరమ్మో పచ్చ తే యస్తు నేత్రపాకస్ప నో భజ, 

శొథహీనాని లిజ్ఞాని నే త్ర పాకే త్వశథే. 14 

కన్నులయందు వాపువలన పుండైనపుడు మిక్కిలి దురద కల్లును. కనురెప్పల 

%*లభాగమున దుర్గాంనము పెరుగును. కన్నీళ్లు గారుచు వండిన మేడివండువంటి 

ఈ ఉపడేవా మనగా నంటుకొనుట యని యర్థ ముచితము, 
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రంగు కల్లి వాపుతో గూడి పుండగును. వాపులేకయే పుండగునపుడు వాపుకు సంబంధిం 

లక్షణములు మాత్రను కనబడును, 

అం వాతాధిమంగలకణము వ్రతా 

ఉనీకణాదహీయ థాధిమన్హో వాతాత్మక స్బాదయతి పృసహ్యా, 

రుజాభిరుగ్రాధిరసాభ్యఏహః హకాధిమర్గః ఖలు నామ రోగః, 15 

పె చెప్పబడిన యధిమం'నరోగములు నాల్లిటిలో వాతమువే గల్లిన యధిమంథ 

మును చికిత్స చేయక యుపేక్షీంచినచో పోటు నొప్పి మొదలగు బౌధలు మిక్కలి 

తీవ, ములె చూపును చెరిచి నే శ్ మును బొత్తుగ జెరచును, ఇయ్యది వాతొధిమంభం 

క్. శూర్యమెనవ్యాథి. ఇది కండని నళింపజేయుటంచేసి యసాధ్యము. 

విదేహుం డీహతాధీమంథమును రెండు విధములుగ జెవ్వ్లుచు దాని సంపా _ప్లీని 

లక్షణముశు విశదముగ నిట్లు చెప్పెను:=_“అంకర్త తస్పిరాణాం తు యథా తిస్టతి 

మారుళకి స గదా నయనం ప్రావ్య శీఘ్రం దృష్టిం నిరస్యతి. తస్యాం సిరస్యమానాయాం 

నిర్మస్థన్నివ మారుత నయనం నిర్వమ త్యాశుశూలత దాధిమన్థ నై! అథవా కోవషమే 

దం శేజోబలాదయక్, తత్పద్యమివ సంశుష్కం అవసీదతి లోచనమ్. వాతాధి 

మన్థ త నిచ్బాద సాధ్యం వాతకోవత$ి కన్నులలోపల వ్యాపిం చియుండు సిరలయం 

దుగేదువాశము లోపలనుండీ కన్నులయందు జేరి దృష్టిని పూర్తిగ జెరచును. పీదప 

(గుడ్డును అరణిని మధథించువిధముగ లోవలనే కలియ బెట్టి నొప్పిని పోటును కల్పించి 

కంటిని వెలికి (హెకుబికించి ,ద్యోయును. లేక కంటిలో చూపు వెడుటం బేసి శ్రేబ్లో 

రూవయమెనశ క్షి నశించును. శస ఎండిన తామరఫపువ్వుబో లె నళించి | గృుడ్డులోప 

లనే యణాగి కృళించును. ఇయ్యాది వాతాధిమంతం బను వ్యాధి యనబడును, ఇది వాత 

'ప్రకోవమున గల్లును, మిక్కిలి యసాధ్యము. (ఇచ్చట తొలుత శెప్ప బడినది నేత 

మును వెలికి ద్రోోయునది కావున దృవ ల్రేపకం బనియు, రెడవది కన్నుల నశింప 

'జేయంటం జేసీ సయనకోమం బనియు 'జెన్పంబడును.) ఈమూలమున చెప్పినది నయన 

ఫోవరూవం బగు వాతాధిమంథం బని యెరుంగునది. 

ర వాళపర్యయల కణము ఈ 

వారంవారం చ పళ్యేతి భవా నేత్రే చ మారుత, 

రుజశ్చ వివిథాగ్త నీ వః స జయో వాతీపరర్థ్యయః, 16 

వాతము ప్రశోవ వమునొంది నుట నులయందును, ఒకపుడు కన్నులయందును 

వ్యాపించి మిక్కిలి తీ వ్రములగు'చాధల గల్లించుళు, ఇయ్యాది వాతము కన్నులయందును 
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కనుబొమలయందును మార్చి మార్చి వొధగల్లించుటం చేని వాతవర్యయ మని యన్వర్థ 
ముగ జెప్పబడును. ఇది శేవలము వాతమున జనించును. 

జుం శుష్కావీ పొకలక ణము da 

యతూ్కూణితం దారుణరూతువ ర ర నర్భహ్య తే చావిలదర్శనం యత్ , 

సుదారుణం యత్ప్రతిబోధ సె చ సుమా క్రీ పాకోవవాతం తదశీ,17 

కన్నుమూకేపడి కనురెప్పలు మిక్కిలి కఠినంబులును రూతుంబులు నె కలకచారి 

మంటపుట్టి కన్నుల తెజిచుటకును మిగుల హూరమె యొండి ((దృవము లేక్స పుండగును. 

ఇది శుష్కూ_త్నీపాకం బని చెప్పబడును. 

వాగ్భుటమున “వాతపితోత్తరంి అని చెప్పియుండు టం జేసీ వె జెప్పిన శుహూ_శ్నీ 

పాకం బనునది వొతపి త్రములచే గల్లు నని తెలి సెడి. తంప్రాంతరమున-_' కూణితం ఖర 

వక్షాత్న కృచో న్నీ లావి లేత ఇమ, నచాహాం సాస్ఫజో వొాతాల్ శుమ్య_ పా కాన్వితం 

_వచేల్” అని చెప్పబడినది. కనురెప్పలు కర్కశమునై కన్నులు మూయుటకుకు తెర 
చుటకును మిక్కిలి కష్టమె దృష్టి కలకపారి మంటతో కూడియున్నచో శుహ్మా_క్నీ 
పాకం బనబడును; ఇయ్యాది ర క్షముతో గుాడిన సాతమున గలుకు. న వాక్యము చేశ ర్త 

ముతో గూడినవాతమువే నీవ్యాధి కల్లు నని తెలియుచున్నది. ప్పిశ్తమునకును రృక్తమున 
కును లతీణములు సమానములు కావున వాగ్భటమునకును పెగ, ౦గమునకు ఫలణేనము 

కలుగ దని యొరుంగునది. 

మరియు చాగ్భటాచార్యులం “స్తీ తేచా రాల పాకవత్ ” అని చెప్పిరి. “కావున 
న్యాధథియందు శీతస్పర్శమునం దిచ్చ కల్లు ననియు, కూలముతో గూడి పుండగు ననియు 

తెలియునది. 

ఉగ్ర అనృతో వారల క్షణము ఏతా 

యసా ర్పివటూకర్ణ శి రో హనుస్థోనునా విగ త్రో వావ్యనిలోఒన త్ వా, 

కుర్యా ద్రుజంవై భు్రవిలోచ నేచ తమన్యతోో వాతముదాహర ని.18 

మనుజుని వెడతీలయం్రైనను, చెవులు శిరస్సు అంకిళ్ణు మెడట'వెళు ప్రక్క నుండు 

మన్య యశు నరములు, ఈస్థలములో చేనియం-దై నకు; శ్ర యికర్ణలనలయందై న 

నుండు వాతము ప్రకోవమునొంది; కన్నులయందై నను, కనుబొమలయిం దై నను - తీవ, 

మగు బాధ గ వ్రించును. ఇయ్యది అన్యతోచాన మని చెప్పబడును. 

దీనిలత్నణమును విదేహుడు కొంచెము భేదముగ జేప్పెనుః:=“మన్యయో 

రన్షకేవాయుః ఉల్థితః వృష్టతోఒపి వా కరోతి ఛ్లేవం నిస్తోదం శే చాళ్లో ర్భుి 

వోస్తథా తమాసహురన్యతోవాతం రోగం దృష్టీవిదోజనాః.” మెడకు వెనుకటి 
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పృక్షనుండు మన్య లను నరముల నడుమచెనను వీపుచెనను వాతము ప్రకపిత్వమె కల 

కలయందును కన్నులయం౦దును శనుబొోమలయందును నొప్పిని పోటును కల్లించును. 

వీనిని అన్యతోవాఠ మని చేత్రరోగముల చెలిసినవారు చెప్పెదరు అని యర్థము. (వాత 

మొక ప్రజేశమున కుపిలమై చేరొండుచోట బాధ గల్లించుటంచేసి యన్యతోవాత మని 

యీ వ్యాధి యన్వర్థముగ చెప్పంబడునుు 

0 అమ్హాద్ద్యుషిశలక్షణము Pn 

శ్య్యావం లో హితపర్యంతం సర్వం వావీ. ప్రవచ్యతే, 

సదాహాశోథం సాస్ఫావం అన్లాద్ధ్యుషిత మన్లుతేః, 19 

భుజింవబడిన యావోరరసము అమ్హ మై (పులుపెక్కి) సీరామూలముగ నే శ్రమున 

జేరి కన్నులు శ్వానులవర్థంబుగను, కొసలయందు ఎజ్జిగను చె కన్నంతయు పుండగును. 

మంటయు వాపునుకల్లి కీభుగారు చుండు కు? ఇది అన్హాద్ధ్యుషిత మనబడుశు. (అన్లు మైన 

యన్న రనము కన్నులయందు క రాయూలముగ జేరియుండినందున జనించు వ్యాధి గాన 

నన్వర్థముగ నమ్లాద్ద్యుషిత మనబడు నని యురుంగునది.) 

థి క్ి థి 

ద్రీనిసంప్రా ప్లిని లతణమును వాగ్భటాచార్యుడు ఇత్తెరంగున విపులముగ 

జెప్పెను: “అన్న సారోడాన్లుతాం సీతం, పి త్తరకోల్చతై ర్శలె% సిరాళిన్నే త్రృమారూఢ! 

కరోతి శ్యామలోహిళహమ్. సకోఫదాహసౌాకాశ్చు భృశం ఇావిలదర్శనమ్, అ మ్టోష్ 

తోజయమ్” (అ, వా. ఊ అ ౧౫ క్లీం ౨౧; ౨౨ భుజింపబడిన యన్నము 

యొక్క సారరూవమెన రసము పిత్తరక్తము లధికములుగ గల పోవములచేత పులు 

చెక్కి. నేశ్రమునందలి పళామూలమున గన్నులయందు జేరి కన్నులను శ్యామపర్జ్మము 

గను రక్తవర్శముగను జేయును. దానం జేసీ కనుశిప్పలు వాచి మంటతో గూడి పుండె 

కన్నీరు కారును. కంటిచూపు కలక చారియుండును. ఇయ్యాది అమైోషి కము ఆని 

యర్థము, (ఈవాళ్యము వెళూడ నన్హురస మే యీావ్యాథికి ముఖ్య కారణ మని తెలియు 

చున్నది 

అచేదనా వావీ సవేదనా వా 

యసాామీరాజ్యో హి భవన్హి తామ్ర 

మువార్విరజ్య న్తి చ యాస
్పతాద్భ 

గాష్య్టరిః నీరోత్నాత ఇతి పృదిష్టఃి, 20 

మాధవణాలి రి 



ల! 

ర్ర్14 మాధవనిదా నే | 

కన్నులయందు వేదనతో గూడియైనను, భాధలేకయైనను సన్ననినరముల్స 

ఎజ్షినె వ్యాపించును. ఇ త్రెరంగున మాటిమాటికిని యొజ్లినె వ్యాపిం చుచున్న నయ్యాది 

షరోళ్ప్చాత మని వెవుబడును. 

“శరై సిరా ప్రహర్ష లతీణము లి గ 

మోపహాత్సిరో తాత ఉవేవీతస్తు జాయేత రోగస్తు సీరాప్ర హర్ష, 
ని బె 

పగా 

— 0 

- సం సవతి శం తథా న కరో | త్నృఫివిశీతు కా మ్ర్రభమ స్తం ప్రవ ప్రా ఖా త్యభివీమ్క ప. 

పె చెప్పబడిన విర్ర రో త్పాళ మ వ్యాధిక్ తే తగిన కాలమున యుకృమెన చికిళ్ళ 

చేయక యజ్ఞానము చే నుపేత చేసినచో సిరాప్రహార్ష మను వ్యాధి "పట్టుకు. ఈవ్యాధి 

యందు కన్నీరు ఎల్లినిరంగుకల్లి సృవించును, కన్నులుదూడ శ _క్షములు గాకుండును. 
(అ ౧ (QU అరి 

(ఇ త్తెరంగున అభివ్యందముబం నాట్టును అధినుం[ములు నాబ్బును, ఆమనేశ్రం 

బున, పక్వ న్మేక్కంబుకు, వ" తొధిము ఎగ 6బును, వాఠవపరయబుళు, శుహో_&ీ పాకం 

బును, అన్యత్ వాతంబుకు, అస్హూద్ద్యుషితంబును, సీలో త్చొానుంబును, సీరాప్రహర్ష ంబుశు 

కలిసీ అక్నీరోగములలో వదమునేడు సర్వగళరోనములు తెప్పంబడియె. “పై చెక్పిన 

సరష్టగ తము లనబనుళు 

అరి నల ల్ల గృుడ్డున జనించురోగముబు నాగు, ఆందు న్మవ్కగాశుక్షల 

వ్యాధులు క్షన్నులయందంశట చ్యాసీ౨చునవి యగుటం జేసీ 

టమ ణము od 

నిమగ్న రూవం తు భవేద్ధి కృషే సూచ్యన విజ్ధ విద్దం వ్రృతిఫౌతి యదై మ 

నావం స్రవేదుప్తమకీవ యచ్చ తత్సేవ్ర ణం ణన ష్టముదాహర న్స్ 2 

కంటిలో నల్లని గ్రుడ్డునందు సూదితో బొడిచినవిధముగ లోవలనే యణగి మెక 

గానబడక ఆవగింజంత వ్రణము కచ్తి దానంటేసీ తెల్లని మచ్చవడును, మిక్కిలి వేడిన 

కన్నీరు గారుచుండును. ఇది వ్ర ఇముతోగూడిన థుక్ష ముగాన సవ్ర ణశుక్టం బనబడును, 

ఈయర్థమునే విజేహు డిట్టు ఇెప్పెను:“ర శ్ఞరాజీనిభొం కృష ఛిన్నాభం 

యచ్చ లక్యుతే, నూచ్యగ్స గ జవ కచ్చు ౦ ఉఊష్టాశ్రు సావి సృవ్రణము' ఈ వాళ్ళను 

చేత ఎజని యావగింజంత వరిమాణముగని గుండ మెన శుకము కలు నని తెలియు 
ఉట ౧ Jae యం ౧ 

చున్నది. 

అర్ర సాథ్వ్యాసాధ్యశుక్ల నియమము గ్రా 

దృష్ట్రేస్పమిోావే న భవత్తు యచ్చ న చావగాథం న చ సంస స్ర పెద్ది, 

అవేదనం వాన చ యుగ శుక్లం తత్సిద్ధిమా యాతి కదాచిజేవ, "3 

కంటిలో చూపుకు సమివమునగాక కరచేసు ఎడమున గచ్లిన శుక్ల ంబుళు, 

మిక్కిలి లోతునగాక సెభాగమున బుట్టిన శుక్ట ౦బును, అధికముగ స్ట గారకుండు 
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శుక్ల ౦బుళు, మిక్కిలి వేదన లేకుండు శుక్ల ౦బును, జంటగ లేక యుకటిగనుండు నుక్టం 

బున్కు తగిన చికిత్స సకాలమునేసీ వై ద్యాదిపాదచతుష్టయము యు క్తముగ నున్నచో 

నొకవేళ సాధింవదగియుండును. అటుగాక యున్నను, కెండు జంటగ జనించిన శుక్లం 

బును మిక్కిలి యసాధ్యముగ నుండును, (క నుక ములో కప్ప సాధ్య మైనే గాని సుఖ _ 

సాధ్యము లే దని భావము.) 

“6 అ వృణశుక్టలత్ ణము లిఈ 

తకం కష సచోప ప స స్యన్షాత్తకం వ్సగతం సచోమషం శ స్థైర్టుకున్స ప్రతిమావభాసమ్, 

అట్ల ర జ వ హఊయసా థ్ వతనువ, కాళ మా వ్రణం సాధ్యతమం వద ని 24 

కంటియొక్క_ నల్ల గుడ్డునందు చోషముతోసాడి శంఖమునకును చం ద్ఫునకును 

ముల మొగకును నమానమెన తెలనికాంతి గలి, ఆకనమునడువు నూవ్నీముగ నుండు 
య ౧ యా యం ౧ డే 

సి 

[ 

మబ్బువ లె కంటికి నూత్మీముగ నగవడు తెల్టనిచుక్క కల్పిను నయ్యది యఖిమ్యందమున 

జనించిన శుక్లము. (దీనియందు (వృణము లేకుండును. కావున నిది ఆవ్రణశుక్స మని 

చెప్పబడును ఇట్టి లక్షణములు కల్లినది మిక్కిలి సుఖసాధ్యము. 

చేత రోగము లన్నియు నఖిష్యుందమువేత నే జనించినను, ఈవ్యాధికి అభిమ్యం 

దము ముఖ్య'కారణ మని నియమించుటశై “న్యన్దాశ కం అని విశేష విధిగ జెవ్పబడినది* 

కర్రి అసాధ్యావ, వ ఆశుక్ల న రా 

గమిరజాతం బవుళం చ శుక్లం చిరోత్తితం చాపి వద నికృచ్చ మ్, 
భి గ్ థి య 

ఒడ ల ది ఇ ౨ 
విచ్చిన్నమధ్యం విశితావృతం వా చలం సి రాసూవ్షమవృష్టిశళృచ్చ, 

ద్విత్వగ్గతం లోహితమ న్తతశ్చ చిరోల్లితం చాపి వివర్షనియమ్. 25 
౧ టాం థి జ 

మిక్కిలి లోతున (శండు మూడు పొరలకు లోభాగమున జనించిన శుక్టంబుళు, 

మిక్కిలి ఘున(దళ్ళముగ నుండు శుక్ల ౦బును, వాలకాలముగ నశుసరించిన శుక్టంబుశు 

కృచ సృ) సాధ్యము, నడుమ మాంసముకరిగి రంధ్ర ముపడినదియు,మాంసము గృమ్మియుండు 

శుక ంబున్కు చంచలమెన శుక్ట ంబును, సీరలచే గప్పబడి మిక్కిలి సూవ్నీముగ నగవడు 

శుక్టంబును, చూపు కడ్డమగు శుక్ల ంబుశు, కంటిలో కెండు పొరలయందును వ్యాపించిన 

శుక్టంబును, చుట్టును ఎ నెన శుక్టంబును, =చాల కాలమునకు ముందు జనించిన శుక్టం 

బును అసాధ్య మగుళు. 

-శపు(గ్ర కొన్ని యసాధ్యల కణములు ఈ 

ఉప్పాశ్రుపాతః పిటికా చ నేళ్ర యస్మి౯ భవేత్ ముద్దనిభం చ శుక్షమ్, 

తద ప్యసాధ్యం ప్రవద గి శేదినన్యచ్చ య శ్రి త్తింపవతుల్యమ్. 26 
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కంటియందు కల్లిన శుక్సము పెసలగింజంత యా కారము కల్లి బొబ్బలతో గాడి 

మిక్కిలి వేడిన కన్నీళ్లు గారుచున్నయెడ నయ్యుది మిగుల నసాధ్యము. మరియు తీశ్రళ్ట 

సట్టయీకవంట్ రంగు కోచ్చినవవియు నసాధ్యం ఖని కొంపరు వచించెదరు. 

పెళ కోక్షమున జెప్పిన యసాధ్యలజ ఆములు కల గండు శుక ంబులును_ కంటిలో 

చండుఫొారల న్యాక్ యించి జనించినని. (వీడిన నీళు గారుచు విటికలతోగూడి జనించిన 

శుక్ల మును, చెసలగింజలవ లెళుండు శుక్టంబును రిండుపొరలను ఆశ్ళయిచి కల్పునవి.) 

ఈవిషయమును విజేహుం డిట్టు చెప్పెను:--ద్విత్వస్తతమిదం భవేత్, చోపోసష్ట స్రావ 

దాహోస్తు క్భహ్లా చ పిటికేద్దమక, నక్త క్షముద్దసలా కారం శుకం దిషిక్టగ్షతం భవేత్ 

ఈచాక్య్యముల వేత “సై "శు జెప్పిన యసాధ్యశుక్ట ములు 'కుడును రెండుపొరలలో బుట్టిన వని 

స్ఫుట మగుచున్నది. 

ఉం అపా నా రన్టయల మ అము 0 

శ్వతస్సమాశక్రామతి స కతో మా దోమేణా యనాష్టి సీతమక్ణాలం చ 

తమతీసాకాత్యయమత్వీగోగం సర్వాత్మ కం వక్చయితేవ్భమావాః 127 

నల్ల గుడ్లు చుట్టును తెల్లగ పొరవ లె నారంఫి చి దోవసంబంధము వేత నల్ల గుడ్డు పె 

( కీ 
నంగటను వ్యాపించును. ఇది అహీపాం' 'శ్నయర్ గము. ఇయ్యాది సన్ని పాతము (త్రిదో 

షములుచే గల్లును; కావున మిక్కిలి యసాధ్యము. 

అరి అబకాబాకలక్ష ణము రతా 

అజావురీహ వ్రతిమో రుజా వాకా 

సలోహితో లోహితపిచిిలా సః సై wy? 

అలన జో ac) విగృహార్థి కృష్ణం వ్రచయోఒభ్యు వైతి 

తచ్చాజశకాజాతమిళతి ఫర్టవ న్యేత్ , 98 

నల్లగ్సు ఢులోని మెదస్సు నా శ యించి మేకపెంటికవలె నాకారంబును ఉన్న 

తంబును కల్పి ష సుక్కిలి నొప్పితో సూడిస వర్ణము కలిసిన తెల్లనిముచ్చ కల్లి, నల్ల నిగుడ్లు 

నంచెల్ల వ్యాపించును. అట్టియెడ ర క్షవర్హంబును పీచ్చిలంబునైన కన్నీళ్లు గారుచుండును, 

ఇయ్యది అజకాజూత మనురోగ మని యొరుంగునది* 

విచేహుడు దీనిలతమీణము. నిట్టుజెప్పెను:=“కృ' పే ఒక్షోర్యద్భ వేచు క్షం గాగ 

లీవిట్బమవ్ర ప ధక్, సాన్ష్రపిచి సలరకాన, 0 తి త్రిత్వస్తమజశకేతిసా” ఈవాక్యము వేత నీవ్యాధి 

కంటిలో మూడవపారయందు కల్లు నని తెలిసెడి. ((పైజెప్పీన నాల్లును నల్ల (గుడ్డులో 

గల్లు నేత, వ్యాధులుఎ 
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(దృష్టిగతరోగములు పండ్రెండు. దృష్టి యన--ోవఖ్బభూతాత్రి కాదృష్టిః 

మసూరార్ధ దలోన్మి తిక” (నిమి అను తంత్రాంతరమునందలి వాక్యము చేత నల్ల గ్రుడ్డు 

నడుమ చిరునెనగలో నర్ధభాగమంతటి పరిమితికల్లి పృథివి, అప్వు (జలమ్సు తేజస్సు; 

వాయువు, ఆకాశము అను పంచభూతముల సారభూత మగు రూపము గలది యని తెలి 

నెడి. (వంచభూ తాత కృమె (పృవంచమునందలి రూపములను గృహించుశ_క్టికల అవయవ 

విశేషము దృష్టి యిని ఫలితార్థము.) అట్టిదృష్టియందు నాలుగంతస్థ భాగము లుండును. 

ఆవియే వటలము లనబడును. అందొకొొ-_కటి చిరునెనగలో నర్థపరిమితికల దృష్టి వరి 

మాణములో వైదవపాలు పరిమాణము క ట్రయుండును. అనాల్ద పటలములలో చావా 

శ్రీ శవటలము శేజోజలముల కాఛార మగు చర్మము న్యాశ్ళయించి యుండును. 

రండవవటలము న్నే తృమునందలి మాంసము న్నాశృయించి యుండును, మూడవ వట 

లము నేత్త్వము నందలి మేదన్సు నాశ్రయించి యుండును, నాల్లవపటలము అస్థి నాశ్ర 

యించి యుండును. ఈవిషయమును నుశ్రు తాభార్యు డిట్లు వివరించెను: “తేజో 

జలా శ్మితం చాహ్యం 'ఫేమ్వన్యత్సిశి తా శి తమ్, "మేదస్తృతీయం వటలమా క్రితం 

క్వస్థి వావరమ్, వష్పుమాంశసమం దృష్టే స్తేహాం బాహుల్యమివ్య తే” (నుశ్ఫుత, డ్ 

అ ౧) అట్టి పటలములో చాళ-పి క్త-కఫ-ర క్షము లను దోషములు చేరునపుడు దృష్టిలో 

మార్పులు కల్లుచుండును. అందు దోషములు తొలంతదృష్టిలో నాంతరముననుండు ఆస్థి 

గకంబిన వటలము మొడటిదిగాన దానిలో ప్రవేళించి, పిదప వరుసగ నొక్కొ_కపట 

లము వంతున నాశ్యయించి వికృతిని కల్పించును. ఈవిషయమును విచెహు డిట్లు 
WU 

చెప్పెను: “దృ మర నరమాద్యం తు పటలం సమళి దు తాకి వె కమనువద్య చే 

పర్యాయా త్పటలా _నరమ” అట్టి పటలములయందు వాతాదిదోషములు చేరినపుడు . 

కల్లు దృషిదోపము లీ క్రింద వరుసగ జెప్పబడును. పటలములందు దోషము లాశ్ర, 

యించిన పుడు గల్లులక్ ఇములు తొలుత 'వేర్వేరుగ (ప్రథమ ద్వితీయ తృతీయ చతుర్ధ 

వటలములకు ప్ర త్యేకముగ జెప్పబడును. కావున నివి దృష్టిగత రోగ ములకు సామాన్య 

లతణము లగును. ] 

థి పృథమపటలగతదోవలక్షణము ఈ 

ఇల 6 ఆ 9 (ఇ ప్రథమే వటవే దోషాః యస్య దృష్ట్యాం వ్యవస్థితః, 

అవ్య కాని నరూపాణి కదాచిదథ పశ్యతి, 29 

స వైప్ప బడిన నాల్లువటలమ.లలో మొదటివటలమున  వాళాదిపోవములలో 

నొకదోషము ఆశ్రయించియున్నపుడు రూపవంళమాలైన వస్తువులను వాని సుసూత్మైంశ 

ముల స్ఫుటముగ "చలియక యస్ఫుటముగ నొకవ్వుడు చూచును. 
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వాతాదిదోషములలో వాతము మొదటివటలము నాశ శ్రాయించినపుడు వస్తుజ్యా 

ములు ఆరుణనర్గ ంబులె (ఇమించుచున్న ట్లు కనబడును. సి శ్రసుషంనయెడ కు, కాన్గ 

వంతములగు సూర్యుడు మున్న గువస్సవులం న్ల సీళవర్శ ంబులుగ గనవడును. కఫము ౫ 

నపుడు తెల్లగ గానవచ్చును. రక్తము హేరినపుడు ర్యవర్గముగ గాననచ్చును. దోషము 

లన్నియు చేరినపుడు వలుదెరంగులగు రుగులు కలిసి చిత వర్ణ ముగ గనబడును, 

మరియు వాగ్భటాచార్యుడు పృగ్గమవటలదోషము నిట్లు చెస్పెను:=“సీరాను 

సారిణిమలే ప్రథమం పటల) శి "లే, అవ్య సమాత లే రూవు నృ కృమప్ఫనిమి క్తశః 

(అ. వా. ఉ. అ. ౧౨ న్లో, ౧) వాళాదులలో చేదైన నొక దోషము నేరము 

నందలి సీరలమూలమున వృష్మియందలి మొదటివటలమున చేరినపుడు న్ఫుటముగ గన 

బడు రూవముగలవన్తువును గుడ కారణము. లేకయే అన్న ప్రముగ జూాచును అని 

భౌవము, సరా్వాంగనుందర మను వ్యాఖ్యలో “దోషే వాతాద్భన్యశ మే (ప్రశమం 

చాహ్యం వటలు ఆశి, శే నతి” అని యున్నది. ఈ ప్యాఖ్యనుబట్రి  మొవటివటలము 

దృష్టియందు సెకుందుపటల మని యర్గమగుచున్నడి. విచేహుడు “దృ 'ప్పేర_న్గరమాద్యం 

తు వటలు నమఖిదు, తాక). వీశై కనును సద్యంలే వర్యాయాత్పటలాంతరమ” అని 
చెప్పెను. ఈవాక్యమువేత వాతాది దోషము తొలుత దృష్టియందళి లోవలకుండు 

మొదటివటలము నాశ శ్రయించి, పదవ నొహ్కొక్కూపులముగ నానాట నొ శ్ర యించుచు 

నాయాపోషముల గస్ట్రచు నని దృషలో సభ్యం. శరము నుండు వటలము స త్దింటివి 

యని కేలుచున్నది. 

(ప్రశృత మూల, గ (గృ౦% మునకు మధు "శ వ్యాఖ్యానమున ని ట్టున్న ది: తేషు 

- వటలేషు బౌవ్యోది ఛేజేనాభష్టానవిశేమ ప్రభావ జ్ పోషాణాం లిజ్హవి శేషమావా:.- 

ప్రశ మే వటల ఇత్యాది: ఈ ప్ర మే వటళే-సర్వాభ్య న్ల నచ్చే పటలే కొల5 "స్టీసం శ్ర శ మే; 

నతు బాహో, క్ర, ప్రగమం దో 'షునీర్టనువల్ట్లో; యది తు కుస్టూదివల్ బావా? 
౧ 

ప్రశమం ప్రదూమ్య అభ్య న్తలే దోమాను ప్రవేశః సాల్, కదా పాగేన రోగ స్త 

'శ్రపల భ్యే, న చైవం దృశ్య ల, తళా నభో నిజిహూ3, —ద్భు “శిర "సరరూద్యం డు 

పటల సమక ద్ఫుతాః,..వఏౌ కమను పద్య = పర్నాయాగ్పటలా న్లరహ్, ఇని” ఈ 

వ్యాఖ్యానమునుబట్టి కు ప్రకృళమూల గం] మునకు రిదేవానమశమగు నాభ్యంళరవటలము 

ప్రశమపటల మని యర్థము బే వేయివలసీయున్న ది. విజ్ఞులు గమనించెదరుగాత ! 

జరి రెండవవటలనునుడగి దమము చే గల్లు అ, ములు ర్రియా- 

దృష్టిర్భృళం వివ్వాలతి దిితయం పటలం గే 

వమతు.కామళ కాంక్చావీ జూలకాని చ వళ్యాతి, $0 
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నుణలాని వతాకాంశ్చ మరీచిం కుణలాని చ, 
య 

య 

పరిప్టవాంశ్చ నివిథా౯ వర్షము భ్రం తమాంసి చ, 81 

దూరస్థాని చ రూపాణి మన్యతే స సమోపతః, 

సమావసాని దూరే చ దృ స్వేర్లో చరవిభ్ర మార్ , BY 

థి టం య 

యత్న వానపి చాత్యర్థం సూచీపాశం న పళ్యతి, 

దాశాదిదోవములలో చేదెనను దృష్టియందలి నెండవవటలమున చేరినపుడు 

ఆయారూవముల జూచుటకు దృష్టికి చాల శ్రమము కల్లును, ఈగలు, దోమలు, వల 

లోని రంధ్రములు, మండలములు, వతాకములు, కిరణములు, కుండలములు కప్పలు, వర్ష 

ఛారలం, "మేఘములు, చీకటి ఇవియన్నియు లేకున్నను, ఉన్నట్లు కంటిచూపు కగపడు 

నట్టువడును. మరియు దూరమున నున్న వస్తుజాలము సమీపమున నున్నట్లును సమాపమున 

నుండునవి దూరమున నున్నట్లును అగపడును. ఇట్టి దృష్టిని భృమము దృష్టి ప్రసారము 

యొక్క_ భేదమున గల్లుకు. ఎంత ప్రయత్నము బేసి చూచినను నూదిలోనిరం,థ్రము 

ఇరుంగ జాలడు. 

మరియు వాగ్భటాచార్యులు:--- ప్రా 3 ద్వితీయం ప
టలం అభూతమపీ పశ్యతి; 

భూతం తు యత్నాదానన్నం దూరే సూత్నీం చ నేతపి (అ. వూ. ఏ. అ. ౧౫ 

కీ) ఆని చెప్పెను. దోషము సీరలమూలముగ దృష్టియందలి శెండవపటలము నాశ 

cn 
రం 

కూ 

యించినపుడు, లేనివస్తువులుగూడ నున్న వానింబో లె జూచును. ఉన్న వస్తువులు మిక్కిలి 

సమాపమున నున్నచో మిక్కిలి ప్రయత్నముతో జూచిన గనబజూంను. దూరముగనుండు 

వస్తువు సూ తముగనున్న చ్ గనబడదు; అని భొవము. మరియు “తిమిరాఖాో్యేఒాయ 

మామయళి” ఆ, హృ ఉట, అ. ౧-౨ శో A) ఆని వాగ్భుటులు ఇెప్ప్రి "కాఫున యె 

జెప్పిన ప్రగమద్వితీయవటలగత దోష భేదములు తిమిర మనురోగ మని యొరుంగునది. 

ఈవిషయము సర్వాంగ సుందరమున విశదముగ జెప్పబడినది, 

అథి మూడవవటలమునందుగ 
ల దోషలతణము రతా 

ఊర్ధ్వం పశ్యతి నాధస్తా తృతీయం పటలం గలే, 38 

మహా_న్హపి చ రూపాణి చ్యాదితొనివ చామ్బలై ఓ, 

కర్ణ నాసాతీహీనాని విక్భతానీవ పశ్యతి, 84 

యభథాదోపషం చ రజతే దృష్టిర్లో పే బలీయసీ, 
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దోషము మూడవవటలము న్మాశ్ళయిం చినపుడు పెచూపు మాశ్రను కనుఖడుకు 

గాని (క్రింది చూపు తెలియదు. మరియు గొవృరూవపముగలవానిని గూడ వ వలుచనిగుడ్డ చే 
నవ్చబడినదానినిన జూచును. (చూపుకు గుడ్డ నడ్డమువేసినవిధముగ నగపడును ) అవ 
యవములన్నియు నుండు నాకారములు చెప్పులు ముక్కులు కండ్లు మున్నగు నవయవ 

ములు 'లేనిరీతిగ నగవడుశు. లేక మంచియా కరము లెల్ల వికృతరూవములంగ గనబడును* 
మరియు దోవమము రక్షమాంన మేదస్సులతోగూడి మిక్కిలి బలిష్ట మై యున్న పుడు దృష్టి 

ఆయా దోషమున కనుగణముగ అరుణ పీతపి తాద్రివర్ష ములు కలియుండును. 

వాగ్భటాచార్యుడు దోషము తృతీయపటలమును ఆశ (శ యించియున్న పుడు 

అదియే కాచ నుక పేర జెదృఎబడునని యిట్లు చెప్పెను: ప్రకతి కాదతాం 
దో షే కృతీయపటలా శి కే” (అ, వృా. ఊ. అ.౧౨ ఫో. ౬) నిమి కూడ నీవిధముగ 
జెప్పెను:ోకాచ ఇ త్వేష విజ్లేయో యావ్య స్త్రీ వటలో్టిను” దోషము మూడవవట 
లము నాశ్మయి౨ చునపుడు 'కాచ మవబడుననియు, అయ్యాది యావ్యమనియు భావము. 

అ దృష్టిలో నూర్ధ్వాదిస్థానములలో దోవముచేరినచో వానిలతణములు dae 

అధస్థి లే సమిావస్థం, దూరస్థం చోవ రిస్థి లే. 95 
పార్టి తే తథా దోచే. పార్మ ్టర్థం నై వన పళ్యతి శ 

సమంతేతెన్టి తే దోచే. సజ్క_లానివ పశ్యతి, 80 

దృష్టి మధ్యస్థి కే దోచే మహాను న్ధన్వశ్పు వళ్యతి, 

ద్విధా స్య సీ తై ద్విధా వ శత బహు ఖా చానవస్థి లే, ఏ్/ 

దోమే దృష్టార్థ శీ తే తిర్యక్ న కం మన్యతే దభా, 

దోవములలో చెద్దియెన దృష్టిలో శ్రీండిభాగమున నున్న చో సమివమునశున్న 
వస్తుజాల మగవడదు. దృష్టిలో పెభొగమున ద నముచేరినయెడ దూరముననున్న వస్తువు 
గానంబడదు. దృష్టి కుభయ సార్శ ఏములయందు సోవమున్నఫుడు ఇరువ (సృక్కలనుండు 
నవి యగవడవు. దృష్టియందంళటను దోషము వ్యాపించి యున్నచో వస్తుజాలమె ల్ల 
నొకటితో నొకటి చేరియున్నట్లు కానవచ్చును. దృష్టికి నడుమ దోవము చేరినయెడ 
గొప్పవన్తుపు కూడ మిక్కిలి చిన్నదిగ గనవడుశు. దృష్టిః చెండుభాగములయందు 

పోష ముండుశేని ఒక వస్తువు రెండు గానంబడును. వలు దరంగుల పోషము వ్యాపం చి 

యున్నచో ననేకరూవములుగ చంచలములై కానంబకును. దృష్టిః నడ్డముగ దోష 
మున్న చో నొకటి కెండుగ నగవడును 
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మరియు వానా చార్యుడు: “టో ఇ్నే మజ్జాలసంస్థాచే మండలానీవ పశ్యతి” 
థి (అ వా. ఊ. అ. ౧౨. ఫ్లో. 3) అని చెప్పెను. కావున దృష్టికి చుట్టు మండలా 

కారముగ దోషము చేరినపుడు వస్తువుల నన్నిటిని మండలములు (గుండ ముల్ఫుగ 
జూచు నని తెలిసెడి. 

ర చతుర్గపటలగకదోవలకణము ఆ 

తిమిరాఖ్యస్స వై దోషళ్ళ ఎరుర్ధం పటలం గతః, తిని 
గుద్ధి సవ్వతో దృష్టిం లిజైనాశమథః పరమ్, 
అన్మీన్నపి తమోభూతే నాతిరూభే మహాగచే, 89 
చన్చా/దిత సొ సనతరై, ఆంతరికే చ విద్యుత, 

5 రల ఇ నిరలాని చ తెజాంసీ భా “జిష్టూన్యథ పశ్యతి, 40 

వాతొదిపోవములు దృష్మిణో నాల్లవపటలము న్నాశ్చయించి యున్న చో చీకటి 

(గృమ్రినవిధముగ వన్తువులు గానరాక నానాట వృద్ధినొంగి కంటిచూపును బొత్తున నడ్డ 

గించి కంటియందు చూచుశ కిని బొత్తుగు చెరచును, ఈవ్యాధి మిక్కి_లి వృద్ధినొందక 

చీకటి (గృమినవిధముగ నుండువపుడు ఆకనమున మిక్కి_లి చేబోవంతములగు చంద్ర, 

సూర్యులను, నత తృములకు, మెటప్పులను, నిర్శలములైన కాంతిగల వస్తువులను, మిక్కిలి 

(ప్ర కాళిం చుమణులు మున్న గువస్తువులనుమా లేము జూచును. | 

వాగ్భటమున నీలథ్ణము నిట్లు చెప్పెను.“ శథాప్యు పేక మాణన్య చతుర్థం 

వటలం గత, లిస్తనాశం మలక కుర్వక ఛాదమేద్ద ష్షి మండలమ్” (ఆ. వ్యా, ఊఉ. అ, 

బ్లో-౭ఎఏ దోషము మూడవవటలమున చేరినపుడు తగినచికిత్స చేయక యు-ేక్షించినయెడ 
చతుర్ధపటలమున చేరుళు. "జీరినదో వము కంటియందు చూపుకు చెరచుచు కంటిలో 

దృష్టమండలమునెల్ల వ్యాపించును అని యర్థము. (ఈవాక్యమువేత దోషములు 

ఒక్కొకవటలమున శేరినపుడు తగిన చికితృచేయక యుపపేకీంచినచో మరియొక 
పటలమును జేరి వేరొండు రోగమును గల్లించు నని తెలియుచున్నది.) 

శప్రాగ్రే లింగ నాశ సంజ్ఞ ఈ 

స ఏవ నిజవాథ సు నీలికా కాచసంజి తు, 
య అలాటి ణా 

మూడవవటలమున దోషము చేరనచో నయ్యది కాచ మనబడును. దానిని 

చికిళ్సచేయక యుెపేకీంచినచో నయ్యది నాల్లవవటలమున చేరి దృష్టిని పూర్తిగ 

వెరచును. కావున నయ్యది లింగనాశ మనియు, నీలిక యనియు జెప్పబడును. 



గ్ర్లెల్లి మాధవనిదా నే 

లింగనా-శ మన:--“లింగ్య తే జాయే, అశనేశేరిరింగంి” *రింగం నాశయ 

తీతిలింగనాశకి అను వ్యుతుత్తివేత లింగ మనగా భుటవటాదుల బెలిసికొనుటకు 

సాధనమెనది (దృష్టి) లింగ మనబడును. దానిని నళిందషయువ్య్యాధి లింగనాశ మని 
ఎ శూ ॥ న న మ — / చే2 న 3 న్ యన్వర్థముగ జెప్పబడును నిని యన ద్భష్న శెడుటం బెసీ ల్లగ చీకటి గృ్కమినట్టు 

చేదియు తెలియదు: కావున నీలిక యనియు చెప్పనగును. 

మణీయు మూడవపటలమున దోషములు 'వేరినపుడు రాచ మనియు అట్టిడోష 

ములు నాల్లవవటలమున చేరినపుడు లింగనాశ మనబడుననియు నిమి యిట్లు చెప్పెను: 

“కాచ ఇల్యేష విశ్రేయో యాప్య స్త్రీవటలోర్థిశ, చతుర్ధ పటలస్రా స్తే రిజ్ఞనాశన్స 
క! “ రసా - సి a జో 7 ఇ | జో ॥ ఉచ్య లే, (వల ని నియశ్చ, కఫజు వ్యాథిస్సాధ్యస్తు తదిషాదా ము=డవవటలమున 

దోవముచేరిన కాచ మనబడును. ఇయ్యది యాప్యను. చాల్ల వవటలమున దొగషము చేరిన 

నయ్యాది లింగశాశము. ఇది పృత్వా3క్యీయము. (సాధ్య మనుట "సలి శ్ర నాశము 

కఫమున జనించినయెడ సాధ్య మగును. 

ఇచ్చట నీనిర యము నెలుంగునది:--ద్భృ షయందు "ప జెస్పెనరీతిగ నాలువట 
లం టై ౧ 

లము లుండును. అందు చాతాదిదోవషములు చేరుపరుగనై నను ఇనిసీమైనను చేరినపుడు 

ఆదృ్భష్టియందు "ఇ జెస్పినరీతిగ నాయావటలముల “భేదము చే మారయ్బెలు కల్లంకు, అందు 

మొదటి రెండు వటలములయందు దోషములు చేరినపుడు కోల్లులత్ ఇములకు తిమిరరోగ 

మని "పేరు మూడవవటలమున దోషములు వేరినపుడు కాద మనబడుకు. నాల్రవవటల 
న్ 

మున దోషములు చేరినపుడు లింగనాశ మనబడును. అట్ట వటలములకు నాగ్చిటి నాశ 

యించునపుడు కల్లం లక్షణములు వెవివరించబడిన ప్ర కరము సేరుజర ఇరుంగునదిః 

ఇయ్యవి ఆయావటలములలో దోవహనులు పేరినపుడు గట్ల సామాన్యుల ణములు, 

(అనగా దోప సామాన్యముగ నాయావటలముల చేరినపుడు గు బడ్ణమంయు గని వాత 

పితాదులకు వేరువేరుగ 'జెస్పినని కె దనుట), కొవున “వ్ర మే వటలి ఆని యువ 

గ మించి, “నవవ లిజనాశను” ఆను వాశ్యమువజికు 'జిసనదని పోషసామాన ముగ 
CU గా న్ా ( ట్టి 

నాయావటలముల నా శ్శయించినపుడు గల్లు లతీణము లని యొగముంగునది, నటలముల 

నా శ్వయించిన దోషములకు లక్షణములు ప్ర, క్యేకముగ స్వీ క్రింది 'జెప్పుంబనును, ఆవి 

విశేషలతణములు, అందును -వెటిప్పినరీతిగ తిమిర-క"చ-గింగనాశ ములను మూడిటికని, 
శ్రీంద జేప్పంబడు వా తాది పృ ల్యేకలమ్ణముల ననష్టయించుకొనవ లెళు. తోలుళ నాయా 

పటల "భేదమునుబట్టి దోషసామాన్యముగ _ జెప్పినలషణముల గమనిం ది, లతణానుసార 

ముగ పోషము లీవటలమున 'జేరియున్న వని నిశ్చయించి, పిదవ వి తౌదులకు ప్రల్యే 

శముగ జెప్పినలక్షణములబట్టి యీ*పటలమునం దీదోవము 'వేరియున్న దనియు నిర్త 
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యించునది. అందును మొదటి శండువటలముల వాతాదులు చేరినపుడు వాతాది 

లిమిరంబు లనియు, మూడవవటలమున చేరినపుడు వాతాదికాచరోగం బనియు, నాలవ 
నో 

వటలమున చేరినపుడు వాతాదిలింగనాక మనియు నెజుంగునది, ఇ తెరంగున తిమిరాది 

రోగములకు సామాన్యువిశేషలవ్ణముల గమనించునది, 

అరి వాతికతిమిరరోగలవణము థ0ఆా- 

వాలేన చాపీ రూపాణి భ్రను_న్టీవ చ పశ్యతి, 41 
ఆవిలాన్యరుణా ఖాని వార్థపద్ధానివ మానవః, 

వొతీమున జనించిన తిమిరరోగమునందు కంటి కగవ వడురూవములన్నియు కదలు 

నట్టు కనబడును, మణీయు మలినంబులును ఆపణంబులును, వ్యక్కంబులు నై నవిధముగ 

కానబడును. 

మరియు వాతజనిత కాచ-లింగనాశలకశ్షణము లెట్లు వాగ్భటాశార్యునిచే చెప్పం 

బడియె:“ఉెపేకీ తేజ త్రచ, 'కాచీభూలే దృగరుణా పశ్య త్యాస్యమనా సీకం. 

చం దృదీపొద్య నేకళ్వం వ్య కృమృణ్యపి మన్న తే. వృద్ధః కాచో దృశంకుర్యాత్ రజో 

సూమూవృరామిన, సృష్టారుణాఖాం వి స్తీర్షాం సూతం వా హాళదర్శనామ్. స లింగ 

* (అ. వః ట్, ఆఅ, ౧౨౪ న్లో. “౧ మొదటి శండు చటలముల న్య 

యించిన తిమిరము నుెపీకీంచినయెడ మూడవవటలమున శేరి కాచరూప మగును. 

వొతమున జనించిన కాచమునందు దృష్టి యరుణవర్ల ముగ నుండి ముఖమును ముక్కు 

లేనిదానిగ జూచును,. చం్యిదృుడు దీపము మున్న గుజోతిన్వరూపముచెల్ల నొకటి 

నచేకములుగ జూ చును వంకరటింకరగనుండు రూపమును చక్కని రూవముగ జూాచును 

అట్టి కాచమును చికిళ్స వేయని నాడు వృద్ధినొంది నాల్లవపటలమున వేం రిగనాశముగ 

వరిణమించును. అయ్యిది వాళమున గల్లినద్భషి “పాగ గృ మినవిధమున నుండును, 

స్ఫుట ముగ నరుణవర్ల ముకల్లి వి స్తీర్ష మై మిక్కలి సూత్తమన సంది దృష్టి రూపొదుల 

గనుగొనలేకుండును. 

_అ౦ పె ల్తికతిమిరరో గలక్ష ణము అయా 

వి _క్టేనాడిత్యఖద్య|ోతశ క్ర కావ ఏతటిద్దుణాన్ . 42 

సృతర్థితశై ఏవ శిఖినః సర్వం నీలల చ పళ్యత్, 

షిత్తమున గల్లిన తిమిరరోగమునందు నూర్వుడు మిణుగురుపురుగులు ఇంద 

ధనుస్సు మెజపు మున్న గుచాని తేజన్సుళు జూచును. నృత్యము జేయు చుండు నెమళ్ళను 

జూచును. సకలపదార్థంబులును నల్లగ నగపడును. 

యె త్రెక కాచ- స ంగనాళలక్ష ణములు వాగ్భుటుని చే నిట్లు ఇెప్పబడి యె = 

“కావేద్భకాూ_చనీలాభొ తాద్భగేవ చ పశ్యతి, అశ్కేన్టుప రివేషాన్ని మరీచీన్ద ) 



దరి మాథవనిదా నే 

ధనూంషి చ భృంగనీలా నిరాలోకా దృక్ సీ గా లిబనాశత3 (ఆ. వ్యా. ఊం. 

ఆ ౧౨. కో. ౧౮) పి త్రమున జనించిన శావరోగమునందు దృష్తి నల్లని గాజు లంకు 
లు 

వలె నుండు రూపాదులనుహడ నడేరీతిగ జూచయక. నూర్యచం దుల జుట్రియుండుపరి 

జ యుగం . వ శ ల్ గి వేషములను అగ్నిని కాంతిని ఇంద్ర ధనుస్సును స్త డగల్దును సీ త్రమున గిన లింగ 

నాశమున దృషి స్నిగ మె తు మెదలబో లె నల్టవై రూపాదులజూచుశ క్తి చొత్తున నించి 
ర య మా శే ౧0 ఎది ద 

యుండును. 

_ఆం౮ కఫజతిమిరరోగలత్షణము ధ్రితా- 

కన వ శ్యద్రూపాణి న్ని్ధెని చ నితాని చ, వ్ర 

(పశ్యేదనూమాణ్యత్యర్థం వ్యథ మేవాః భ్రసంప్ల నం) 

సలిలస్తావి తానీవ పరిజా-డ్యాని మానవా? 

కఫమున గల్లిన తిమిరరోగమున సకలరూవములను స్నిస్ధంబుబుగను తెల్లని రంగు 

కల్లిన వానిగను జూచుళు. (సూత్మీములు గాక మిక్కిలి పెద్దవియగురూవముల మ్యాత్రృము 

జూచును. అకసమున మేఘములు లేకున్నను మబ్బుచే నానరింవబడినట్టు చూచును.) 

మజీయు వన్తుజాలమెల్ల నీట దడిసి జడము'లె నవిధముగ గనబడును, 

కఫజనిత కాచ-లింగనాశలక్షణము  లిట్టు వాగ్భటుల'ే జెవ్పబడి యె 

“కావేతు నివ్వ) భేంద్వర కప పదీపాజా దై స్టరివాచితేమ్, సీతాభాసా చ దృష్రిస్స్యాల్ 

లిజ్ఞనాశేతులత్యు తే. మూర్తః కఫో దృష్షినఈః స్నిస్థో దర్శశనాళన్క బిన్టుర్ణల స్వేన 

చలక వది ది నీపుట సంస్థిత త్ర డై సంకోచమాయాతి గాయాయాు వరినర్చతి, శ గక 

శ్వేష్టపమదనృటికోవ మశుక్తి మా.” (అ. వా. ఉ అ. ౧౨ క్లో. ౧౭-౧౯) కఫ 
మున జనించిన కాచరోగమున దృష్టి తెల్లనై చంద్రుడు సూర్యుడు టవనుణం మున్నగు 

వానిని కాంతిహీనములుగ జూచును. కఫమున కల్లిన లింగనాశనుల దృష్రియందు 

శంఖమును మొల్ల మొగ్గను చం ద్రుని సృటికమునుబో లె | స్టచ ముగ తెల్ల చెనమచ్చ 

(పువ్వు) ఆకార్రముగల్లి పుట్టును, అయ్యాది స్నిగ్గ మె 'తామరాకునను డు నీటిబిందువ్రువ లె 

చంచలమై కదలుచుండును. (కఫ మే యీరూవముగ భునిభవించియుండుకు.) ఈబిందువు 

ఉష్ణము (ఎండ) తీవృముగ నుండునపుడు చిన్నదిగ నగును, నీడయందు పెద్దవగ 

వ్యాపించును ఇది దృష్టేన బొత్తుగ నశింవ జేయును. 

“ఇధి ర క్షజతిమిరరోగలతుణము en 
వాటి 

కైన రకాని తమాంని వివిధాని చ, 44 —O 

సీతాన్యవి కృల్లాని పీతాన్యపి చ మానవు, 

పే ద 

ల 
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రక్తము బీ జనించిన తిమిరరోగమునందు చీకటిని ర వర్ణ ముగను తెల్ల గనుండు 

నానావిధవన్నవులను కృృవ్యవర్ష ములుగను, "లేక పచ్చనిరంగుకల్లి నచానిగను పలుమారు 

చూచును. 

ర్త కొాత-రింగ శ లత ఇముబు వాగ్భటమున ని ట్టున్న వి: “కా వేన రకా 

కృష్ణా వె య. ఏ వశ్య శి, దిజణా సే2_క్సి తాద్భగ్ష క్ నివి భొహకదర్శనా” 

(ఆ, హృ- జూ (9, ౧౨ గో, ౨౧, ) ర హమున గలిన కాచరోగమున దృష ర కవర 
ఎం య టట ల ను 

ముగ మైనను కృదచర్ల ముగనైన నుండి రూపాదుల నట్లిరంగు కల్లినట్టులే జూచును, 
ty 6౪9 

నింగజాశమునందును అట్లి 8 "ంగి నశించి చూచుశ క్షి చొత్తుగ నళించును, 

ఖర సొన్నీపాతికతిమిరలతణము థతా- 

సన్ని పా లేన చిత్తాణి విస తానీవ వళ్యతి. షర్ట్ 
Cr) 

బపలుధా ప ద్విధా మైన సర్వాణ్యేవ సమంతతః, 

హీంనాధి కాజ్జాన్య సి మొ బోర్ధతింప్యపి చ భూయసా, 46 

సన్ని పాఠముస (త్రిదోష ప్రకోవమున్ర  గన్లిన తిమిరరో గమునందు వస్తువు 

లన్ని యము వలు కొరఎగుట్రైన రంగుబుక శ్రి చిక స వర్ణ ములై 'నుండునట్లు కనబడును, మలీయు 

సకలవన్తువులంను ఒక్కొకటి చం దేసి అచేకయాసములుగను కనబడును. (ప్రృతివస్తు 

వును అవన్నష్టనఎదలి యీదైన నొకయంగము లేనట్టుగను, లేక ఒకయంగమధికముగ 

నున్నట్లును గనబడుకు మిక్కిలి తేజోవంళఠములైన వస్తువులు మాత్రము కనబడును 

వాగ్ళటాచార్యుడు ద్వి దోషనంనర్షలత ఇములను, సన్నిపాతలతణమును కూడ 

చెప్పీ, కాచలింగరాశలగ్షణముల గూడ నతిబేళించి యిట్లు చెప్పెను:లాోనంసర్ల సన్ని 

పూలేషు విద్యశ్సంగీర్స లక్ అమ్, థిమిరాదినకస్తాచ్చ తై్స్స్యా ద్వ సవాకులేతణ8; 

తిమిే శేవయోార్డ "శ్రీ చి తోరాగః ప్రజా జాయతే” (అ. వా, ఊ. అ, ౧౨. న్లో 

౨౨) నుచేసీదోవమముల సంనర్హము 5 గల్లిన తిమిరకాచలింగ నాశరోగములు మూటి 

యందును, అయాదోషములకు “'పేరుచేరున 'జిప్సిన లశ్షణములు ఇంచేసి కలిసీయుండును * 

మూడుపోవముల చే గిన తిమిర-కొచ-రింగనాశరో గములయందు దోషములు 

మూటికి వేరు'షేర జెప్పినలక్షణములన్నియు గన్గియుండును, నములరీయు సంసర్లజ త్రి దోవ 

జనిత తిమిరమునందు ఒకవ్వుడు కరణము లేకయీ దృష్టి న్ఫుటముగనుండును. ఒకప్పుడు 

దోపోద్రేశమునం బేసి మభినముగ నుండును. శాచలింగనాశములయందు మాత్యము 
UU 

దృషిలో చిళవర ములు కలిసీనరుగు కలియుండును. 
టు PE" ౧ 
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వ్రకృళ్మగ,ంథమున సంసర్ద భేదములుమ్మా లము వెప్పియుండలేదు. దోషద్టయ 

లక్షణములు కలినది నంసర్లజములు కావున వి కేషులక.ణములు లేమించేసీ వరిగణనము 
౧ ౧ 

చేయలేదు కాబోలు. 

0 పరిమ్లాయిలకుణము రితా- 

పి త్తం కుర్యాత్పరిన్లూమి మూర్చితం పి త్తలేజసా, 
—0 mn —_0 

వీతా దిశస్తు ఖదో్యతాక౯ భాస్కరం వావీ పశ్యతి, 47 

ం "సట, వికీరమాణా౯ ఖద్యోశై వృమాం_స్తెజ నరేవ వా, 

ఏ తముయొక్క_ తేజోరూపమెన రక్తముతో గూడిన పిత్తము పరిన్ష్టూయి యను 

వ్యాధిని గనిగించుళు. ఈవ్యాధియందు దిక్కు_ల చెల్ల వచ్చగ జూచును. మిణుగురుపురు 

గులుకు సూర్యుడును వచ్చగ నగపడును. వృశ్షము లెల్ల మిణుగురు పురుగులచే నావ 

రింపబడిన విధముగను, కాంతిచే నావరింవబడినయట్లును మినుకు మికుక్కు_ మని కొన 

బడును. 

మణీయు శంత్రాంతరమున “విదధాతి పరిక్టూయి వి శ్రర్టేన సంగతమ్, తేన 

పీతా దిశ? వేల్ ఉద్యంతమివ ఛాస్క్టరమ్ అని యున్నది. కావున నీవ్యాధి రక్త 

ముతో గూడిన పీ శ్రమున జనించుటం జేసి దిక్కు_లన్నియు పచ్చగ నగవడు ననియు, 

సూర్యు డుదయకాలమున నుండుభ-గి నెల్ల పుడును కనబడుననియు తెలియునది. 

మళకియు అవస్థా భేదము చే తిమిరరోగమునకో సాధ్యా సాధ్యళ్వమును సాత్యకి 

యిట్లు _ 'వెప్పెను:---“తృతీయం పటలం స్ట్రాప్తం తిమిరం రాగి జాయతే, అరాగి 

తిమిరంసాధఘ్యమాద్యం పటలమా కికేమ్, కృచ్భ్చం దిషతీయే రాగిస్వాల్ తృతీయే 

యాపవ్యముచ్య తే” మూడవపటలమున జనించిన తిమిర రోగమున నీలపీతాదివర్షములు 

అయాదో హానుగుణముగ  గల్పును. మొదటివటలమునందు గల్పుతిమిరరోగమున నీవర్థ 

"భేదము లేకుండును కావున నిది సాధ్యమగును. శెండవ పటలమునందలి తిమిరరోగమున 

వర్ష "భేదము కలిగినచో కృచ ) సాధ్యమగును. మూడవపటలమున గల్లు తిమిరరోగమున 

వర్ల భేద మవశ్యము గల్టును, కావున నివి యావ్యమగును. 

ఈ వాక్యము చేత పి త్రమున జనించిన వరిధ్లూయిరోగమున వర్ణ చేదము కలు 
౯ 

టం చేసి యావ్య మని యెజుంగునది. 

-అం్ర లింగనాశమున వర్ణ "భీదముచే గల్లు నారు "భీదములు థితూ- 

వమ్య్యూమి పడ్విధం రాగార్లిజబ్ఞనాశ మతః పరమ్. 48 

రాగోఒరుణోమారుతజఃప్ర, దిష్ట్రభ్ణూయీచనీలశ్చత కై వవిత్తాత్ , 
కఫాత్సితశ్నోణితజళ్చ రక్తః సమ_స్తదోష ప్రభవో విచిత్రః 49 గ్ 



నేత్రరోగనిదానన్ 597 Y 

లింగనాశమున వాఫొదిపోవషములప కంటియందు గలం నారు రూవ భేదము 

లీ కింద శెప్పంఎడును* _-గింగస+శర *ేగము వొళము'చే కలినయుడ కన్ను లరుణవర 
WW ౧ ౯ 

ముగ నుండును. పిత్తముస జనించిన పరిన్గుయియును లింగనాశమున సీలవర్ష ముగ 

నుండును. కఫమువలన గనిగిన లింగ నాశమునందు తెల్లగ నుండును. 5 క్తమున జనించిన 

లింగనాశమున రక్షనర్హ ముగ నుందుళు. త్రీదోవములచే గలిగిన లింగనాశమున చిక్క 

వర్గము కలిగియుండును. 

ము లట a 9 రి పరిస యియం౦ందు కల్లం దృష్టి దము ఆ 

అసి ణం మణటలం ప్రారం సూలకాచారుణ ప భమ్, 
i ఉట Dd © 

పరమాయిని దోశ సాల మాయి నీలం చ మణలహ్., ర్0 
ళు ( య Co 

దోషకుయాణ్చ (మం తత్ర క దాచి త్చ్యాత్తు దర్శనమ్, 
టో —O 

పరిస్థి యను యనురోగమునందు ఎల్లినై స్థూల(దళముగ నుండు గాజు 

కంకువ పెనుండదు. ఎట్లునిచుక్క నృృష్టయఎదు కల్లును. ఒకచ్వుడు వాడి నీలవర్ల ముగనుండు 
గలి Cy ౧ ర్ం 

స ఎ ల ¥ శ శ అల రొ 
మచ్చ పుట్టును చుక్క టోవములు బై "ద్ధత్యము గి నపుడు తనంశనే శమించి 

చక్కగ దొ దుశ క్రి మరం క్ల్టుమెం (జఊోషమతయాల్ ' అనుచోట జన్శాంళరసంచిళ 

మగుపొవము సశిం చిగావుడు  "“గనమమ*డ శమీంది దృష్టీ కనబడు నని కొందరు అర్థము 

చెప్పెదరు 

రి లింగనాశమున సొలొని భేదముచే గల్లు దృష్షిమండల వర్ణ భేదములు ఈ 

ఆరులాం వళ్ణాలం వాతొచ్చఖ్బులం పరుషం తథా, ర్] 

పిణాన గ్ఞాలమానీలం కాంస్యాభం ఏత మేవ చ, 

“సేవనణా బవ౪భం ఏతం శంఖకునేస్తుపాణురమ, దల 
గ | టలు యి 

చలత్పద్మ పల "ళోస్ట శుక్లా బిందురివామ్మసః, 

మృజ్యమానే చ నయనే వమగ్జలం తద్విసర్పతి. రల 

రవా కృపా తో కణ తార్యకన, 

జ భా E నా ఫి తి దొప దృష్టి భి గో భపచ్చిత్రొ, లిబ్దనా త్రి 
. అ జు oa Pa ( య్ థాస్షం దోపలిజ్లాని స 0 మవ భవన్తి భో, ఎ 

రింగనాశమునందు వొళముపేత దృష్టి మండలము అరుణవర్గం బి చంచలంబును 

వరుషంబునై యుండును. పిత్తము చేత దృష్టిమండలము కొంచెము సీలవర్హంబుకు కంచు 

వంటి కాంతియెనను వచ్చనిరంచై నను కలిగియుండును. కఫము'చేత దృష్టిమండలము విశా 
లంబును పచ్చనిరంగుకల్లియైనను, శంఖము "మొల్ల మొగ్గలు చంద్రుడుశుబో లె తెల్లని 

రంగ్లానను కన్టియుండును. నుజీయు నాదృష్టిమండలము కదలుచుండు తామరాకు పై 
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నుండు నీటిబిందువువశె కంటిని చేత తుడిచినవ్వుడెల్ల నిటునటు కదలుచుండును. ర క్ర 

మున గల్లిన లింగనాశమున దృష్టిమండలము వవడమును ఎల్లిని తా మరపు పువ్వు రేకును బోలి 

యె బ్లగ “పండుకు. (త్రీదోమమున కల్లిన లింగ నాశమునందు ' దృష్టిమండలము నానాపవర్ష 

ములు కలిసిన చిత్రవర్ష్మము కలిగియుండును. మజియు నీయారువిధనులగు లింగనాళ 

ములయందును పె జెప్పిన దృష్టిమండలమునకు గలిగిన రంగు భేదములేకాక ఆయాదోషము 

నకు వేరువేరుగ జెప్పినలతీణములు కూడ గలిగియుండును. కావున వొనిణెల్ల చెరుంగునది, 

రి దృష్టిగతరో గసంఖ్యాపరిగణన ము d= 

షడ్డి జనా శాష్ప్రడిమే చ రోగాః దృష్ట్వాశ్ర, గ యాష్పట్స్పషడేన వాచ్య్యాః, 

చెజెప్పబడిన వాత-పి త్త-కఫ-సన్ని పాఠ-ర క్ష శేదములచేతను, ర్షపిత్తములచే 

గలిగిన పరిన్లూయి యను భేదము వేతను; లింగనాశము ఆరు విధములు. | క్రింద జేప్పంబడు 

విక్తవిదగ్గ-కఫవిదగ్గ-ధూమదర్శి- వా (వృస్వజాడ్య-నకలాన్య-గంఫీరంబు లను శేదముచే నారు 

విధంబులును; ఇవియన్నియు కలిసి దృష్టిగళరోగములు వం డ్రైండువిధము లై యుండును: 

ఇచ్చట సీనిర్హ యము చెజుంగునది _దృష్షియందలి నాల్టువటలములలో 

మొదటి శెండు పటలముల నుండు దోషములచే గల్లు దోవవిశేషములు తిమిరశబ్ద 

వాచ్యంబు లనియు, అట్టిదోషములు మూడవపటలమున జేరనపుడు కాచమనబడు 

ననియు నాల్ల వవటలమున  శేరినఫుడు లింగనాళశమును కల్పించు ననియు మున్ను 
చెప్పియుంటిమి. ఇదియే వాగ్భుటాచార్య సమ్మతము. వాగ్భటా=చచార్యుడు అట్టి 

తిమిరకాచలింగనాశముల మూటికిని వేల్వేరుగ వాతాదిభేదముల ననుసరించి 

ప్ర ల్యేశవిశేషలతమణముల స్ఫుటముగ జేప్పిరి, ప్రకృత గృంథమున మాధవకరుడు 

మూడు వటలములవరకును వాతొది శేదముల  వివరింవక దోవసామాన్యమున లవణ 

ములను జెప్పి, “తిమిరాఖ్యస్సనై రో“గళ్చతు ర్థపటలం గతేకి 40. క. స 

నీవ లింగనాశస్తు సీలికాకాచసంజ్ఞి తక” అను వాక్యమువేత మూడవవటలమున 

దోషములు వ్యాపించిన నయ్యిది కాచ మనియు, అదియే నాల్లవవటలము న్యాక్ళ 

యించినపుడు లింగనాశ మనబడు ననియు నతిచేళించివెప్పి, పిట వాతాది భేదము 

లచే గల్లు లశ ణముల _సామాన్యముగ జెప్పెను. గాని తిమిరాదిభేదముల ననుస 

రించి చెప్పీయుండలేదు. కావున తిమిర కాచలింగనాళసామాన్వముగ సీవాతాది 

లక్షణముల. నన్జయింపదగియున్న ది. పిదవ “రుణద్ది సర్వతో దృష్టిం లింగనాశ 

మతః వరం,...., న ఇత్యాదివాక్యముల వే లింగ నాశ సామాన్య లకు ణము జెప్పి? 

లింగనాశముల వాఠతాది భేదముచే గల్లు దృష్టే నందలగ కరి స వంతుణములను “ఆరుణం 

మండలంచాకౌల్ ,. .లిజ్హనాశే తిదోమే ఆను (గృంథముచే జెపి “యథాస్వం 
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దోవులిం గాని నరే్యేషేష్ణవ భవ ని పి అను వాక్యము'చేక్ర “వాలేన చాఫపీ రూపాణి 

అని యుష్క,మించి వెప్పిన వాశాదిసామాన్యలతణముల నతిదేశించెను. ఇదియ మాధవ 

కరుని యభిప్రాయము. 

కవిమర్శనమున జీర్పడిన 'చేమన, తిమిర - కాచ - లింగనాశములు నాల్లును, 

ఒకదాని నుపేతీంచుటచే నదియీ బలిస్థ మై రో గాంతగముగ వరిణమించుకు గాన తిమిర 

కాచములకన్న లింగనాశ మునురోగమును ప్రుథానముగ చేసి, తక్కిన శెంటిని సామాన్య 

ముగ చేసీ, లింగ నాశ భేదము లె డింటితో పరిన్లూయిని జేర్చి “వజ్రింగనాశాక అని ఆరు 

విధములుగ పరిగణనము వేసిరి. వారి యభిప్తాయ మేమను లింగనాశమనగ దృష్టిని చెజిచు 

నది యను ననర్థము ఇ ఏళ రిమిర కాచములును దృష్టిని వెజచునవియు గాన నవికూడ లింగ 

నాశశబ్దవాచ్యము లనియే ఆశయము. అట్టి య భేనమువేతనే ఆకు లింగనాశము లను 

వరిగణనము సంగతమగును, 

వొగ్భటా చార్యులు మా Uy ము తిమిరకాచరింగ నాశ ములు వేర్వేరు వాత పి త్ర 

కఫ సన్నిపాళ సంసర్హర జేదవనపనే నానేసీ విధముళై పదునెనిమిదియు, సంఖీర, 

హన gజ, నరులాంధ్య, పి ర్హవిదగ్గ, దోఘాంధ్య, జస్లవిదగ్గ, విదగ్ధాన్లు; ధూమర్క, బెప 

సర్షికములను తొమ్మిదియు జేరి యిరునదిరమీడు రోగములు దృష్టిగళము అని “గదా 

దృష్టా నిక్షిహ్టైస్స స్పవింశతి?” (అ, వా. ఊ. అ. ౧౨. శ్లో. ౨౨) అనువాక్యముచే పరి 

గణము జేసీ చెప్పిరి. ఈవిమర్శనము విస్తరఖీతిచే నింతట విరమించెద. విద్వాంసులు 

గమనించెదరుగాత | 

_్ర( పీ క్తీనిదసదృృలమరాము ఏతా 

పి లేన దుస సన సదా తు దృష్టిః ప్తా భ పెద్యస్య నరస్య జిత్, ర్ర్ 

వీళాని రూపాణి చ లేన వ వశ్యేత్ స వై నరః వి పిత్పవిదగ్ధదృష్టి 

తీ యం పటలం తు దోమే దివా న ప వ గన్ని వేత లే ఈ, 
ప్రా 

రాత్ర, తా చ నీ తానుగృహీతదృష్టిః పీ పీతాల్పభావాదపి తాని ప వ స్వెత్ , 

ప్రెపకికమెన పీత్తముచే దృష్టి వెటువబడి కొంచెము పచ్చనిరంగు కల్లియుం 

డును. దానం జేసీ వస్తుజాలము నెల్ల పచ్చనిరంగుకలవానినిగ జూవెదరు. అట్టి మనుజుడు 

పీ క్తవిదగ్గదృష్తీ యని చెప్పబడును, ఆట్టిదోపము మూడవపటలమున జేరనపుడు పగటి 

యందు పిత్తము తీవ్రమై స్వభావము చేతచే యుస్త్యము మిక్కుటముగ నుండుటం చేసీ 

పగటిపూట రూవముగల వస్తువు లెల్ల గనబడవు. రాత్రియందు స్వభావము వేత నే 

చల్లన పి త్రము శాంకముగ నుండును. కావున ర్యాశ్రులయందు రూపాదులు చక్కగ 

నగపదును. 

మాధవ. ర4 
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. ఇద్ కఫవిదగ్గ దృష్టిలక్ ణము రిక 

తథా సరశ్లెషవిదగ్గ వృష్టిః తాన్యేవ శుక్లాని తు మన్యతే సః 57 యశ థి అల వశ ౧m 

తిషు నితో ఒల్స్పః వట లేప నకాన్ష్గమాపాదయతి వసహ ర థి ణీ క య మ ధిని | శ్ స 

దివా ననూ ర్యానుగృహాత దృష్టి! ప శ్యత్తురూ పాణి కసాల్పఫావాతి , 

కఫము దుష్టంబె దృష్టి మండలమున వ్యాపీంచినపుడు రూ పాదుల చెల్ల తెల్లగ 

జూచును. అట్రివోషము మూడుపటలములయందును వ్యాపించినయెడ రాత్రుల 
యందు కఫం బధికముగ నుండుటంజేసి కన్నులు గానరాకుండుకు. వగటియఏదు అట్టి 
కఫము సూర్యుని వేడిచేత కరగి కొంచెము తగి యుండును. "కావున వవటిన్రూట 
స్వల్పముగ  గనబడును, (“త్రి మస్థితో ఒల్ప్స” అను వాక్యము వేత మూడువటల 
ములయందును కఫము  స్యల్పముగ వ్యాపించినపుడు రాత్రి వేళల మాతృ ము 
రూపాదులు కనబడక శేజీకటి కల్లు ననియు మూడువటలములయందును కఫము 
(పృబలముగ వ్యాపించినపుడు పోటియందును బొత్తుగ నగవడ దనియు భావ 
ము డును. దీనిని దోఘాన్ల్య మని ప్ర కారాంతముగ వాగ్భటాచార్యుడు చెప్పెళు.) 

గ్ర ధూమదర్శిలక్ష జము రి 

జో ౮ గంగా జో వం నో కజ్వరాయాసశిరో ఒభిణా 8 అభ పహతా యస్య నరస్య దృష్టికి, 

భూమ్యాం స్టథా పశ్యతి సర్యభావాక౯ా స ధూమవర్శితి నరః సృదిష్టః, 

3 
0 
వూ 

దుఃఖము, జ్వరము, ఆయాసము, ళిరోరోగము అను నసీకారణములచేత 
పీత్తము ప్రధానముగా గల చాతాదిదోవముబు (ప్రృకోవమునొంది మనుజుని దృష్టిని 
చెరదును, దానం జేసి సకలవస్తుజాలంబును పొగ గృమినవిధముగ  నగవడును. ఈ 
వ్యాధీకల మనుజుడు ధూమదర్శి యనబడుశు. ఈవ్యాధిని ధూమర మని వాగ్భటా 

చార్యుడు చెప్పెను. “సన్న ప్తస్యానిలాదయః. ...., కుర్వున్ఫభూమర$ః” (అ. హృ. 
ఉం అ. ౧౨. శ్లో, ౨౯ అని వాగ్భటుడు చెప్పెను గాన దోవములన్నియు నీవ్యాధిని 
కల్రించు నని తెలినెని, 

ఇతి (వాన్వజాడ్యల క్షణము రి 

అభం =I Q అర్య ఆం 'యోహ్రస్వజాడో్యదివ నషుకృచ్చాత్ హస్యానిరూ పాణిచ తేనవ గ్వత్ , 

పగటివేళయందు మనుజుడు గొవ్చరూపముల నన్నిటిని మిక్కిలి చిక్నయాకా 

రముకలినవానిగ జూచుళు,. అటిరూవములగూడ మిక్కిలి కషముచే జాడగలును. ౧ ల (J) ౧ 



నేశత్రరోగనిడానమ్ ర్క్రి1 

ఇది వ్రస్వజాడ్య మనబడును, “దివ సేము.” అనుటచేత వగటి వేళ కనబడునుశాని రాత్రు ల 

యందు బొత్తుగ గనవడదని భొవము. 
వాగ్భటా చార్యుడు దృష్టిః షన వ్రాస్వాఖ్యా సా వ్రాస్వా వ్రాస్వదర్శిసీ” 

oe ౧౫ అని వెప్పెనుగాన నీరోగమున దృష్టికూడ 

మిక్కిలి వ్రాస్టమె గొవ్పరాపములెల్ల చిన్నవి గనబడు ననియు, ఈ రోగము పి త్త 
ముచే జనించు ననియు తెలియుచున్నది. మరియు... —“దృష్తిమధ్యగ లే దోషే మహ 
ద్ధ/స్వం చ పశ్యతి” అని సామాన్యలతీణమున పె వని చెప్పబడినది. కావున ఈ వ్యాథి 

దృష్టీిమధ్యమున దోవము చేరినపుడు కల్లు నని యెరుంగునది. 

(అ. వా. డా. అ. ౧౨. 

చక్రు నకులాంధ్యల శ్ ఆము 0 

వివ్యోత తే యస్య నవస్య దృష్టిః దోపాభిపన్నా నకులస్య యద్యత్ . 

చిత్రాణ రూాసాొణి దివా స వశ్యేత్ స టై వికారో నకులాన స్థ ప్రసంజ్ల! క్రి 

మనుజానిద్భషి వొ తొది వోషముల చే దుష్ట్టమె మిక్కిలి కాంతి న ముంగిస 

కన్నులవలె చేదవ్యమానముగ (వ్ర, కాళించును. అట్టి దోషము వేత వగటియందు వస్తువు 

లన్నియు చిత్రవర్ష ముః గ గనబడు కు. ఇయ్యాది నకులాంధ్యమ కు వ్యాధి యని యెజుంగు 

నది. (నకుల మన ముంగిన. చానికివలె నృష్టిచిత, వర్త మె వస్త్నవుల నన్నిటిని చితృవ్యర్థ 
(oy Tr 

ములుగ జూచుటంచేసీ యిది నకులాంధ్య మని యన్వర్థముళ చెప్పనగును ) 

“దివా న వళ్ళేత్ ” అకటవేశ పగలుమ్మాకృము కంటి కగవడుశు గాని రాత్రి 
ఫూట బొత్తున నగవడదని భావము. ఇచ్చట చెప్పబడిన దృష్టగత రోగములలో కఫ 
విదగ్గదృ షి, వ్రాస్వజాడ్యము, నకులాంధ్యము నను నీ మూడు రోగములయందును 
రాత్రివేళ బొత్తుగ కన్నులు కానరావు; కావున నివి నక్తాంధ్యము (శేజీకట్సిళో జేరిన 
రోగములు, చాగ్భటమున రాత్రి కనబడని జాడ్యమును ఉన్షవిదస్థదృష్టి యనుచానిని 

“రాత్రావాన్థ్యం చ జాయేత విదద్ధో సేన సా స్స తా” (అ. వా. ఉ. ఆ ౧౨. న్లో 

౨౨౭. అని చెప్పిరి. 

యె చేన్పబడిన నక్తాంధ్యముల (లేజీకటిన్సి నాల్లిటిని విజేవుడుళు నిరూపించి 
అందు నకులాంభ్యంబును, వ్రాన్వ జాడ్యంబు శు 'నాల్లవపటలము న్యాశ్శయించి జనించును, 

కావున నీశెండును ర కృవర్ష ము కల్లియంండుకు. కావున మిక్కిలి యసాభ్యము లని 

చెప్పిరి. ఎట్టు లన:---“నక్రమన్థస్తు చత్వారో యే పురస్తాశ్సకీర్హితాకి, తేషా మసాధ్యో 
నకుభో నస స్వజాడ్య _స్తవై వచ, విశేషేణ ఛవేయాళాం ద్వా చతుకపటలా శ్రిత, తె 

చ సంసా ప్ప రాగత్యాత్ అసాభ్యా పరిక్లీర్థితొ, 



ర్ప్రల్లి మవూధవనిదా నే 

అ గంధీరికా లక్షణము తా 

దృష్టి రియా పా శ్వసనోవసృష్టా సప్కోచమభ్య న్తరత స్తు యాతి, 61 
రుజూఒవగాథా చ తమశీరోగం గవిర్భారి కేతి పృవద ని తేజ్జ్ఞాక 

వాతము ప్రకువిత మగుటచేత కంటిలో దృష్టి వికృకరూవమె కంటికి సంబంధిం 
చిన సీరలు వాతమువే లాగబడుటం జేసీ కన్నుగూడ లోపలికి బోవును. కంటి లోేభాగ 

మున మిక్కి_లి తీ వృమైెన బాధ కల్లును. దీనిని గంఫీరిక యని చెప్పెదరు, ఇయ్యది 

యసాధ్యము. 

ఇత్తెరంగున నుద్దిహైనుసారముగ దృషిగతరోగములు వం డెండును చెప్పబడినవి. య దికు యట WU 
అం బావ్యాచే క్ర రోగములు శెండు; అందు నిమి శ్రీజ లక్షణము థ్రితా- 

ఇల — జ్య అలో ్ జ ఆలో స 0 బాహ్యా పున ర్హాషవిహ సంపృదిహై నిమి_త్హత క్చాప్యనిమి_త్తతశ్చ.62 
క్ష YE ‘ వ్య బర , జ నిమి_త్తతస్తత్ర, వీదో2 భితాపాత్ జయ న పభిహ్యన్లనిదర్శనస్సః, 

ఆగంతువులగు నేశ్రరోగములు (లింగ నాశములు రెండు. అం దొకటి బహి 

ర్ఫూశములగు కారణములచే జనించునది (నిమి త్రజము.) “కెండవది అట్రి దృశ్యములగు 
కారణములు లేక పుట్టునది (అనిమి క్లజము). అందు మొదటిది విషయు క్షమయిన గాలి 

యొక్క స్పర్శము మున్న గుకారణములచే శిరస్సున నం తొావము కల్తి, ఆ యుస్త్రము 

కన్నులయందు జేరి దృష్టియందలి "తేజస్సును నళింవజేయును. దానివలన శిరోగత ర El 
(ప్కకోవముకలిగి చూపునకు హాని కల్లును. ఈ వ్యాధియందు ర క్రాస్సీమ్యంద మునకు చెప్పిన 
తామ్రాక్టుపాతము మున్నగు లక్షణములు. కల్లియుండును. ఇది శిరో౭.భితాపర క్ష 
ప్రకోపాదినిమి _తేమువలన గలుగునదిగాన నిమి తేజము. 

-*౦ ఆనిమి శ్రజ బావ్యా చేత రోగముయుక్క.. నిపానము థితా- 

సురర్షి గన్హర్వమహోర గాణాం సన్షర్శనె నాపి చ భాస్క_రస్య. 68 
హన్యెత దృష్టిః రృనుజస్య యస్య స లిజ్ఞనాళస్త గనిమి_త్తసంబ్ఞ:, 

కన్నులకు గోచరములుకాని జేవతలు బుములు గ౦ధర్య్యూలు ఊరగులం మున్నగు 

వారిశైనను 'తేజన్స పరూపుడగు సూర్యునౌనను జూడ బ్రయత్నించి. అనిమేషముగ 
తచేకదృష్టిచే జూచుటవలన వేరే కారణాంతరము లేకయే కంటిలో చూపు బొత్తుగ 

నళించును, ఇయ్యాది కారణములేకనే జనించును కావున అనిమి త్తజము* 
(ఇచ్చట లింగనాళశబ్దమునకు దృష్టిని నశింవ జేయునది యని యర్థముగాన వై 

చెప్పిన లింగనాళశములలో జేరిన దని (భృమింవవలదుఎ 



నేత్రరోగనిడానమ్ రికీశి 

అర అనిమి త్రజలత్ణము గతా 

తృ త్రాటీవిస్పష్టమివావిభాతి చై డూరర్ధివర్ణా వివులా చ దృష్టః, 64 

జెప్పిన అనిమి_శ్రజబాన్యారోగమున కన్నులు మిక్కి_లి నిర్మలముగ బి, కాళిం 

చును. దృష్టియందు రూ పాదుల (గృహించుళ క్ర శ బొత్తుగ నళించినను దృష్టైమాల, ము 

వైడూర్యమణిబో లె నిగనిగలాడుచు ప్రకాశించును. (సై జెప్పిన రీతిగ దూరడీర ర్ధృదర్శన 

మునం జేసి దృష్టియందలి "లేజోభాగము మ్మాత్రము నళించినందున రాష గృపాణళ క్తి 
నశించును గాని దృష్టమండలముమా తము ఇక దని భావము ఈవివయమట చరకా 

చార్యుడు సదృష్టైంతముగ నిట్లు చెప్పెను: "బే వాదయో౭ స్టాహి మహానుఫెవా; 

నదూషయ నః పురుషన్యదేవాం, విశ న్య దృశ్యా స్తరసా యగై వ బా ఇృయాతఫౌదర్పణ 

సూర్య కాస్తా” (చరక. చి. అ. ౯ సో ౧౮.) అచింత్యమహిమగల 'చేవదానవాదులు 

పురుముని చేవాము వెరువకయీ కన్నుల కగవడక బింబము అద్దమునను, సూర్యుని కాంతి 

సూర్యకాంశమణిని (వ, వేళించుభంగి పురుముల బ్ర, వేశించెదరు.) అ తెరంగునచే సూర్యా 

దుల జూడ. బ్రియత్నము జేయు పురువషులద్భ షి వైరూవ్యము నొందించకయె దాని 

యందలి చూచుళ క్రిని నళింప జేయుదు రని యర్థము. ఈ కెండు వ్యాధులును బావ్యా 

నేత్సరోగములు, 

(ఈస్హోకము నవీనముద్రితకోశములయం ది ట్లున్నదిః?-“అదూషయన్లి పురు 

షనస్య 'చేవాం చేవాదయాః నై స్వన్తు గుణవ దృభావైః, విశన్య్యదృశ్యాః తరసా యభైవ 

ఇాయాత ఖా దర్పణసూర్య కాస్తా” 0) 

వాగ్భుటాచార్యుడు పై జెప్పిన బాహ్య నే తృ వ్యాధిని టెవసర్లికలింగనాశ మను 

“పేర నిట్లు చెప్పెను:=“సవానై వాల్చసత్వన్య వశ్యతోో రూపమద్భుకక్, భాస్కరం 

భాన్కరాదిం వె వాతాద్యా నయనా, తా, కుర్వు ది శేజన్ఫంకోవ్య దృష్టిం ముషిత 

దర్భ్శనాక్, వై డూర్యవర్శాం స్తీమితాం ప్రకృతశిస్థామినావ్య థామ్, 'జెవసర్ది క ఇ ల్యేవ, 

లిజ్తనాశః (అ. హృ. డొ, అ, ౧౨. ఫోం 20, నియ మనుజుడు తెలివి లేక అద్భుత 

రూవముకల సూర్యుడు మున్నగు దేవతావిశేషముల జూచుచున్నయొడ, దానంజేసి 

నేతృగళములగు వాశాదిదోవములు దృష్రియందలి తేజోభాగమును  శోషింపశేసి 

దృష్టిని రూపముల గృహించుశ కిని నశింపజేయును. దృష్రిమండలముమ్మాకృము 'వైడూ 

గ్యమునుబో తె నిగనిగయని యేవిధ మైన చాధయులేక స్వాభెొవికముగ జూడ రమ్యముగ 

నుండును. ఇయ్యాది లే "వసర్లి కలింగ నాశ మనబడును. (ఈ శెండును అసాధ్యములు.) 

ఛేివసర్దిక మను వాతెదులకు చెప్పిన 

కారణములచే జనించినవ్యాధి యని యర్థము. 5"వున నే దీనిని వాతొదిలింగ నాశమ్ముు 

పృకోవ వకారణములు గాక యితరములగు 



రట మాధవనిదడానే 

జేర్చక మాధవకరుడు బాహ్యరోగ మని వేరుగ జెప్పెను. వాగ్భటుడు మాత్రము దీనిని 

కూడ జేర్చి దృష్టిగతరోగములు ఇరువదియే డని వరిగణనము చేసిరి. పరిగణన మెట్టు 
ఎ) 

న్నను ఈరెండు మళములయందు కొంచెము మార్పుతో లతణములు మాత్రము 
4 — న ct 3 ఇళ్ళ ఉల సమముగనే యున్నవి. ఈవా న్ట్రభులలో వముత మె టున్న ను, డోర పీజెత్రువి శేషు 

విదేవాఃవరమోగురుకి” అను ప్రమాణమునుబట్టి విదేహమళము ,వమాణతమ మశుట (/ 
నిర్వివాదము, ప్రాయికముగ నట్టిమతము నవలంబించిమే మాధవకరుడును చెప్పినట్లున్న ది. 

(దృప్టిగతరోగముల జెప్పినపిదవ శుక్ల మండలగతరోగముల జెవ్వుట. అయ్యవి 

వదునొకఐడు',) 

అం 1. అందు పృస్తార్యరలకణము ఈ 

అ ద్ 5 వ్రస్తార్యర్మతను _న్పర్ట్యం శ్యావం ర కృనిభం నీలే, 

కంటిలో తెల్లగుడ్డువెన మిగుల పలుచనై శ్యామవర్షంబుకు లేక రక్తవర్హంబు 
MUG ఆ ర వ ఆరి రా 

నైన పౌర మియున్న నయది పృసార్యర మను వ్యాధి యని యెరుంగునది. 

దీనిస్వరూవము తంత్రాంతరమున స్పష్ట్రముగ నిట్లు చెప్పబడినది: సమ న్తాద్వి 

స్తృతశ్శ్చ్యావః రక్చో యో మాంససప్వాయకి సన్నిపూతేన దోఘమోణాం ప్రస్తార్యర శ 
దుచ్య తే” శ్యామవర్ష రృబెనశు ర క్షవర్హంబునైన కలిగిన సన్నని మాంసపుపొర కంటి 

తెల్ల సుడ్డుషె నంతటను చ్యాప్ంచిన నది ప్రస్తార్యర మనబశును. ఇయ్యది త్రిదోష 

జ స క ఆ. జ స ఇచి ముల సన్నిపాతమున గల్లును, ఈవాక్యమునుబట్లి ఇయ్యది శి, దోవునన్ని పాఠమున గల్లు 

ననియు మాంనసనవ చయరూప_మెనది అర శబ్ద వాచ్య మనియు తెలినెడి. అయ్యాది 

గుడ్డుళు గప్పియుండుటు జేసి ప్రస్తార్యర, మని చెప్పబడును. 

NU ౮ శుక్షైూర్ధలమ్ ఆము రియా 

స శ్వేతం మృదు శంకార శంకే తదగర్షలె చ౨ిరాత్ , 00 
౧౦ జ్ర ౧౧ op 

ఉలిపొయ పెపారవలె కొంచెము తెల నె వృుదువెన మాంనపుపొర తెల్ల య రాలా యర్రా మాాా యానా రా 

గుడ్డు పెగల్లి, చిరకాలమునకు నృద్దినొంది తెల్ల గడ్డువె వ్యాపీంచినయెడ నయ్యది 

శుకార మనబడును, 
Gp! 

అం రె. రక్త్శార్శ లత ణము రతా 

వదాభం మృదు రకార యనాంసం చీయతే సీతే, ప వ రా 
ఎెజిని తామర నేకువలె ర కవర౦బి మృదువైన మాంసపుపొర తెల్ల గుడ్తుపె యి జారి 69g రా షా అటట ఆ 

బుట్టి వృద్ధినొంది గుడ్డుపె (గృమ్మియున్న నయ్యుది రక్తార మనబడును, 



నేత్రరోగని దానము ర్ర్రిరీ 

అరై 4. అధిమాంసార లక్షణము రిఆా- 
జ గ —- డా పృథుమృద్నధిమాంసార బహాలం చ యకృన్ని భమ్, 

విశాలుబును మృదువును మిక్కిలి ఫఘునంబునై యకృత్తునుబో లె రక్షవర్లమె 
అవే అవల 59 మా 

నలుపుకలసీన ఎరుపు మాంనపు పొర తెల్ల గృుడ్డుపె బుట్టి గమన నయ్యది అధిమాం 

సార, మని చెప్పనగును. 
— 

సుశ్రుతమున దీని లక్షణ మిట్లు చెప్పబడినది: “వి స్టీర్ణం మృదు బహుళం 
UE సన 3 0 యకృత్చ,) 3 శం శ్యామం చా తమధిమాంసజార విద్యాల్ ఈవాక్యముశుబట్టి యధి 

మాంసార ము యకృత్తును బోలి ర కవరంగేనను, శ్వామవర్లం బి నను కల్లియుండు నని —H అనాలో ది bg de దం రా (ap) 

శెలిసెడి. మరియు సుకు, శమున సన్ని పాఠ ప్రకరణమున దీనిని వఠించిరీ గాన నియ్యది 

సన్ని పూత జనిత మని యెరుంగనది. 

గి 5, స్నాయ్య్వర్శ లతీణము థఆా-- 

5 జో! గో అలో స్థిరం పృస్తారి మాంనాథ్యం నుష్కం స్నాయ్యర వఇ్చుమమ్,66 

కఠినంబును మాంనముతోగు-డి యొండి దృవములేక యుండు మాంసపుపారకల్లి 
౧ 

(గుడ్డుపై వ్యాపీంచినయెడ నయ్యది స్నాయ్యర్శ మని చెవ్నబడును, 

మరియు: ప్ర స్తారిణో౭.ర ణస్సా)వం నిరుణద్ధి యదానిల$; వినాస్తావంహి 

శుష్క_ంతల్ స్నాయ్వన్న్మేతి ప్రక్తీర్ణిశమి' (నిమి అని తంత్రాంళరమున నుండుటంటేసి 

వె జెన్స్పబడిన ప్రస్తార్యర్య మను వ్యాధియందు వాతము స్రావమును అడ్డ గిం చినపుడు 

ద్ వము లేమిం కేసీ యొండినయెొడ నదియే స్నాయ్యర్శం బని తెలినెడి. (ఇయ్యది సన్ని 

పొతమున జనింఛినను వ్యాధి స్వభావము సాధ్యం బె యుండును. 

(రై 6. శు_క్తికాలత్ ణము రుయా 

| ఆస 9,2 దార థ్యావాస్స్యుః పిశితనిభాశ్చ బినవో యె 
శ్ 5 జ ణి వ్ ర్ల శుక్త్వాభాః నితనియతాస్న శు _కిసంజ్ఞి కి 

శ్యానువర్గ ంబులును మాంసపు డండలపంటి యాకారమును గల్లి ముళ్యపు చిప్పల 

వలి తళతళ మెరయు చుక్కలు తెల్ల గ్రుడ్డున కల్లిన్సనయ్య ది ముశ్వ్యపు చిప్పల లోభాగము 

బో లె మెరపుకల్లి యుండుటం జేసీ శు క్లీక యని చెప్పబడును. ఈబిందువులు “తెల గుడ్డు 

ననే నియకముగ గల్లును, 

వాగ్భటాచార్యు డీవ్యాధిని శుక్టిక యను పేరజెప్ప్సి లక్షణము నిట్లు చెప్పె 

ను:---“పి త్తం కుర్యాత్సి లే బిన్లూక అసిళళశ్యావపీతకాక్ * మలాక్తాదర్శతుల్యం వా 
జో న + + జ నిక్ సర్వం శుక్లం సదావారుక్ ) రో గో౭యం శుక్లి కాసంజ్ఞ 8 సళకృ దృేదళ్భడ్డ పరః. 
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శ్లో ౧౦, ౧౧ కంటిలో తెల్ల గృుడ్డున క్స్ లము (వ,కోషిం 0చి 

నల్ల నివర్ల ౦బె నను, శా వర్గం బెనను, పచ్చనిరం నను గల కుక్కలు అంతట వ్యాపిం 

చును, లేక ( అద్దమ్నుపెన ధూళ్ళిగ్యమిన విధముగ తెల్ల గడ్డు వై నంళట మలినము వ్యాపిం 

చును. ఇయ్యది శుక్టిక యను రోగ మని వెవ్పనగును. ఈవ్యాధియందు మలను ఉండలు 

గట్టుకు. డప్పి యధికమగును. జ్వరము వచ్చును. అని భావము. (ఈవఐ+క్యమువేత 

సవ్యాధి వ ప్వత్తమున గల్లు ననియు అందువలన మల భేదాదు లివ్యాధియందు కల్గు ననియు 

"తెలి నెడి . 

(ఆ హృ. ఉడ అ. ౧౦. 

“ఇర 7. ఆర్జునలత్ ణము be 

ఏకో యళ్శళరుధిరోపమళ్చ బిందు 
శ్నుక్లస్లి సో భవతి తమర్థునం వద న్ని. 67 

కుందేటి నెత్తురుంబో లె. నెజ్జినిచుక్కు  యొక్కటిమాత్తము. తెల్లగడ్డువె 

కలును. ఇయ్యది యరున మనబడును. 
౧ జ 

నరియు:ర క్షం చ శుక్ల భాగస్థం అర్జునం కోణితోద్భవదా, శక,సోవనిభం 
శుళ్చేఒర్జునం రక్షప్రకోవతకి (కల్యాణనిశ్చయ) అను తెంత్రాంతరవచనములబట్లి యీ 

గ్ జో అ స గ యర్థున మను రోగమున ఇంద్రనోవపు (ఆర్ద్ర) పురుగుబో లె నెల్ల చెన మచ్చ జనించు 

ననియు, ఈవ్యాధి ర కృమున జనించు ననియు తెలిసెడి, నాగ్భటమున' “సి “కిట క్ల జరు 

వోబినుకి” ఆని యుండుట చేత నీవ్యాధియందు నొప్పి మంట మున్న గువాధ లుండ వని 
అ 

"తెలిపెడి. 

పిష్టవత్చిష్టకం విద్ది మలా క్తాదర్శసన్ని భమ్. 68 

wt pyri చవ, కఫవాతముల ప్రక వము చేత తెల్ల గ్రుడ్డు పెన ధూళి గ మిన యద్దమును బో లె 

పీండిపూ సీన విధముగ గృమ్మియున్న యెడ నయ్యాది పిష్ప్టక మనబడును 

వాగ్భుటాచార్యుడు ఈక్షణమును థుక్టి కావ్యాధికి రూ పాంతరముగ 'ెప్పి సిషక 
' ఉం 

లక్షణము నిట్లు చెప్పెను: బిన్టుభిః పిష్టధవ_ళె రుత్సన్న్నె! పిష్టకం వదేత్” (అ వ్యా. 
ఊఉ. అ. ౧౦. క్లో ౧౩౨ పిండివలె తెల్లనై యున్న శములగు బిందువు లనేకములు తెల్ల 

(గుడ్డువై వ్యాపించిన నయ్యది పిష్టక మని భావము, (ఇట్టి లమీణ భేదము కాలానుగుణ 

వగ నించుక కల్లుచుండు నని తోవెడి 



సత్రరోగనిదానమ్ రతి? 

అం 0. సీరాజాలలక్షణము 0తా- 

జాల భః కఠినసిరో మహాోకా సర_క్టః 
జ దల 35 జ జ సన్తానస్ట్ లే వహ జాలసంజ్ఞితే స్తు, 

తెల్ల గుడ్డు వై న సిరలు వలుబెరంగుల వ్యాప చి కంటియందు సన్నని నరములు 

కఠినములై వలవలె నున్నచో నయ్యది సీరాజాల మనబడును. ఈవ్యాధి రక్షముచే 

గలునుః 
౧ 

“అ 10. సీరాజపిటికాలతణము ధిఖు- 

శుక్ల స్థాస్పితపిటికాస్సీ రావృణా యా 
యయ 

స్తా బ్రూయాదనితసవిావజాస్సి రాజాః, 

నల్ల గుడ్డునకు సమావమున తెల్లస్రష్టైన సన్నని నరములు వ్యాపించి సన్నని 

బొబ్బలు కల్లిన నయ్యాది సిరాజపీటిక యని వెవృుబడుశు. 
౧ 

(ఈవ్యాధిని నుశ్రు తాచార్యుడు సన్ని పళ వృకరణమున సాధ్యములలో పరి 

గణించెళు. కావున నియ్యాది సన్ని పొశమునం జనించినను సాధ్యముగ నుండు నని 

యెరుంగునదిఎ 

0 ll. బలాసృగ థిళలక ణము రయో- 

కాంసాృాభో ఒమృదురథ వారిబిందుక ల్పకః, 

విజ్టేయూ నయనసీ తే బలాససంజ్ఞ *. 69 

కంటిలో తెల్ల గుడ్డున కంచువలె నిచుక వచ్చనిరంగుకల తెల్లని గాంతితోసూడి 
m(UG చేద 

సీటిబిందువునుబో లె నున్నత మై కఠినముగ నుండు గుండ్రని బొబ్బ కల్పిన నయ్యది బలాస 

న్ ధి? . గృథిత మనబడును 

ఈలత్షణమును విజేహు డిట్లు చెప్పెను:=-“మారుతోత్పీడిశశ్లే (షా శుక్ల భాగ 

వ్యవస్థితః, జలబిన్టుంవో ద్ఫూనో వ్యామృదు? కఫసమృవ8, బలాస్నగృథితం నామ తం 

శోధం వృ త్తమాదిశేత్” ఈవాక్యముచేత నీవ్యాధి కఫము వాతమున గూడి ప్రకోపిం 

చుటచే గల్లు నని తెలినెడి. 

ఇత్తెరంగున ప్రస్తార్యర్మము మొదలుబేసి వదునొకండు వ్యాధులుకు శుకగత 

నేశృరోగములు నవిస్తరముగ 'జెప్సబడినవి. వాగ్భటాచార్యుడు సిరోత్చాతము, సీరా 

వారము నను శెండు రోగములశేర్చి శుక్ల గతరోగముల పదుమూడువిధముల జెప్పెను, 

అందు సీరోత్చొత సిరావార్ష లమీణము లిట్టు వాగ్భుటునివే జెపవ్పబడియె:=“ర క్త 
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త్ 
నోజితాల్. ఉాపీతీకస్సీరో త్పాతః రాజీస్తా వ్వ వర్గయక్ , కుర్వా తానం విరా 

వార్షం తేనాత్ఫుదీషతణాతమకు” (అః వా. ఉం అ, ౧౦. పో ౧౯, ౧౫) కంటి 

లోని తెల్ల గుడ్డు పైని ఎజ్జినిచార 'లేర్పడి కంటియందు వాపును కన్నీ గును దురాంసం 

బుకు లేకయే మంటయు నొప్పియు కల్లును. ఇయ్యాది సీరోత్వాత మనబడును. ఈ 

రాజీతతం శుక్టముష్య'లే యత్సవేదనమ్, ఆకోఫా౭ క్రూవదేహం చ సీరో త్నాతస్స 

వ్యాధిని చికిత్స చేయక యుేక్షించినయెడ -వెబిప్వినరేఖలు కంటిలో పృద్ధినొంది 

యెజ్లనె రక్తముతోగూకి కన్నుల బెరచిచూడ వలనువడక యుండును. ఇయ్యది సీరా 
అజా రా 

హర్ష మనబడును. ఈర రెండు వ్యాభులు గాడ శుక క గత వ్యాధులు. 

(శుక్ల గత నేత్రరోగముల 'జెప్పినవీదవ సంధిగతంబులగు నే తృరోగములు వెద్చ 

బడును. చే తృములయందు సంధు లారు గలవు. అయ్యివి నుక్రు, తమున నిట్లు చెప్పబడి 

నవి: ోవక్త్వర్ష రృగ తస్సస్థిక వర్త పర్ష శుక్ల గతో౭_ప రః, / శుక్షకృష వనక స్త షన న్య; కృష్ణ 

గతో2_ వరత కరకనీనికగ శక, వవ్పశ్చాపాంగనన ఎలి” (సుక్రుత. &. ©. ౧) శెవ్న 

వెండ్రుకలకును శెప్పబోవలిభాగమునకును నడువు నుండు సంధి మొదటిది. శప్పలో 

(ప్రక్యాకును "తెల ల్ల గ్కుడ్డునకును నడుమ ముండునంధి రండవది. తెల్ల గడ్జునకును నల్ల 

గు డునకును నడుమునుండు సంధి మూడవడి. నల్ల గు డ్తునకును ద దృష5ని నడుమ ముండు 
JG ల ౧ /డ 
సంధి నాల్లవది. కన్ను లకొలుకులలో నుండుసంధి యెదనది. కనొ-లయందుండు సంధి 

యారవది. అట్టి యారువిధములగు చే తృగతసంధులలో బంట్లు రోగములు తొమ్మిది 

విధములు: | 

గి |. అందు పూదూలనకలతణము ఏతా 

మో ఎ ళం షొ ళో ది పక్వన్ థస్పస్థిజోయస్సత్ 'దఃస్ర, వేత్సూయంవూతివూయాలసాఖ్యక, 

* కపినికయందుండు సంధియందు వాపుపుట్రి వరివక్ష'మె సోటుపుట్టి దుస్తంధము 

తోగూడిన చీముకారును. ఇది ఫూయాలనం బనువ్యాథి. కయ్యది 3సీని ౯ నంథియందు 

కల్లును. ఈొవిషయనుశు విచేహుడు “*ఫూయాలనుతు తం విద్యాత్సష్టా కొసీనిశే 

నృణాక్” ఆను వాక్యమువేత న్ఫుటముగ చెప్పెను, 

(మరియు నుశ్రుతాచార్యుడు దీని త్రిదోపవ్యాధులలా! సాధ్యముల నడుమ 
'జెప్పియుండుటం జేసి యీపూయాలసక్షము సన్ని పాఠము జనించు ననియు సాధ్యం 
బనియు నెరుంగునది.) 

అరి 2: వేష్టోవనాహలత్ణము రతా 

గ నిర్చా లోోదుషిసనావపాకీకణ నీమజనూవనాహాః, 7 గ్రుస్థ మల్ ఎ ఎప్రిసద్దె న కకణ్లరాబ్బా యోనిరజస్తూపనాహా . 10 

* కసీనిక యనగా కంటికి ముక్కు వై పుననుండు కొన యని మధుకిోళ కారుడు 

నెను. వా 
\U 
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కంటిలో నల్ల గుడ్డునకు శోదృస్తికి సంధిస్థానమున గొడియగు |గృంథికల్లి పుండ 

గును. ఇయ్యది దుర విశేషముగ గల్లును. నొప్పి విెశషముగ నుండును. ఇయ్యది 

న్లేపోవ నావా మని చెప్పబడును. 

దీని సంప్రా కీని విజేహు డిట్లు ఇ ప్పెను = వాయుగ్లోపాణమాదాయ దృష్లై 

స్ట్ వ్యవస్థికే అరుణం కగినం గిం జవయుదల్ప వేదనమ్. శేష్టోవనావాం తం 

విద్యాల్ +” “హతము వ్రశేపరునొంది కఫముతోగలిసి నల్ల గ్పుడ్డునకును దృష్టికిని 

వడువునుండు సంధియందు ఎజ్లినిరంగుక ల్లీ స్వల్పమెన బాధతోగూడి కఠినమైన 

(గ్రంథిని క్షల్షించును. ఇది గేమ్టోన నావా మని చెప్పబడు మః కవాక్య్ళముచేత సిచ్యాధి 

హోశశఫములచే జనించు ననియు, అందును కఫము (పృబలముగ నుండుటం బేసి శేప్తో 

పనావా మని చెప్పబడు ననియు తెగిసెడి. 

ర స్రావములు నాల్లు ; నాని సంప్రాపి వీ 0ఆా- 

గ్ా సంధిన కు శ్రీ మూస్తేణ "దోషాః 

కుర్వుస్సా వా లమ 3 సైెక్టరు చేశా, 

తం హొ స్రావం నేత్రనాడీతి వై చె శే 
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దోవములు వానివొని కారణముల వే ప్రవిక ముల కన్నీళ్ళ వహించు ధమ 

నులమార్లముగ fకంటినంథులం జేరి ఆయాదో షముల లక్షోణములతో గూడిన స్రావ 

ముల నల్టించును. జట్టి స్రావమును న్మేక్తనాడి యని కొంద రాచార్యులు వచిం చెదరు. 

అయ్యది సీ  త్రక్ర ఫర క్ల “సన్నిఫాళములచే జేరువేర గల్దుటం జేసి నాల్లు తెరగు లగును. 

వాని లక్షణములు ప్రల్యేకముగ నీ క్రింద విపరింపబడును. వ్యాధి 'స్వభొవమునం జేసీ 

వాత జనిత స్సాపనుమా త్రము లేదు. కావషయముకు విజేహు డిట్లు చెప్పెను: “సన్ని 

పాతాఠత్క-ఖ్యాద ద కారి త్ర తె ఎ)వోటు న
ంధిషు” 

ఇచ్చట “అ శుమార్గేణ' అనగా, కన్నిళ్ళవహీించు ధమనులమార్జము చేత నని 

యర్థము. ధమను లన రడ డన స్టా లములుగను; సన్నగను, పొడుగుగ నుండి లోవల 

సన్నని రంధ్ర, ము గల్లి వేపి త్తోదుల వహాంద నాడీరూపము తె నవి. అందు “ద్వే 

బా శ్రువాహిన్యా” 'డుత్చు థు తే. శారీర, అ. గా అని న్ను శుతేమున చెప్పిన ప్ర ప, కారము 

న శ్రొసులయందలి శంక ధమనులు కన్నీ ళ్లువహించి సృవింవజేయు చుడు నని 

యపంగునది. 

అరి ఏ ఫూయాస్రావ లతణము రికా 

పాకస్పన్ధ ' సంస స్రవేద్యస్తు వూయం వూయ
ాస్తా నొ వోఒసౌగదస్పర్వుజ స్తు 

* దృష్టి యనగా నల్ల్టగ్పుడ్డు మధ్య నుండు నల్ల పూనవంటిభాగము. ఇచ్చట 

సంధు లనగా చే (త, భాగమునం దంఠట నుండు (కడపటి శిండుగాక) నంధులన్నియు 

'జెప్పబడును,ః 
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కన్నులలోని సంధులయందు పుండై చీము గారుచున్న యెడ నయ్యాది స్రూయా 

స్రావ మనబడును. ఈ రోగము (త్రిదోష.సన్ని పాఠమున గల్లును, కావున మిక్కలి 

యసాధ్యము* 

మర స ల 

శతం సాన్ష/0 సిచ్చిలంయస్స ? విత్తు వైపాసా ఒవో సావి కారోమత స్తు, 

చిక్క. పీచ్చిలంబును శ్వేతవర్గ ౦బు నగు కన్నీళ్లు సృవించినయెడ నయ్యాది 

శేపాసొవ మని చెప్పబడును. 
ny 

తో 8 సవెే కంప మ్ రక్షా స్తా వశ్శొణితోళ్లో వికారః స్త వేద్దుష్టం తత్ర ర_క్టం ప్రభూతమ్, 
కన్నులయందలి సంధులనుండి రక్ష మధికముగ దుష్తమె (సృవించినయెడ రకా 

స్రావ మనజను. ఈవ్యాథి ర కమువలన గల్లును. ఇచ్చట వ్యాధియొక్క_ పేరు చతకచే 

ఈవ్యాధి ర్నక్తమువలన గల్లిన దని తెలిసినను మరల “శోణితజకి అని చెవ్పటవలన నీ 

వ్యాధియందు రక్తము మిక్కిలి (పృకోవమునొందు నని తెరినెడి. 

కొన్ని చోట్ల “ర కృస్రావి పీ _త్తలి జైరుపేత$” అని పాఠాంతరము గాననగును, 

ఈవతీమున నీ రక్ష్తస్రావరోగమున పి త్రలతణము లుండు నని తెలియుచున్నది. 

అం ర. పిత్తాస్తావము Od 

హారి ద్రాభం పీతేముష్లం జలాభం పితౌనానః సంస వే స వేతృనినుుధాంత్ , డ్రై శారదా 
పీఠతరక్తవర్ణ ములు కలిసీనరంగైనను వచ్చనిరంగ్లైనను కల్లి నీళ్ళస'లె వలుచచై, 

ఇ త్త ౨ ఇ ఢా ఒక , 'వేడియైన స్రావము కంటినంధులకుండి (సవించిన నయ్యాది పిత్తమున జనించిన స్రావ 

మని యెరుంగునది, 

అరి 7: వర్వణికా లత్షణము ర్రియా- 

తానూ తనీ దాహకూలోవవన్నా 

రకాజేయా పర్వణీ వృత్తశోతా, 
ఆంద్ర యాం 

జాతా సన్షె శుక్లకృళ్తు. 
య ౧౧ లలా 

నే తృమునందలి శుక్ల కృష్ణఫాగముల (తెల్ల గృుడ్డునకును నల్ల గృుడ్డునకును నడుమ 

సంధిభాగమున్ఫ ర_క్షవర్హ ంబుశు నూక కారంబును వర్తులుబునైన వాపుకల్లి నొప్పియు, 

మంటయు గల్లియుండును. ఇయ్యది పర్వణి యను వ్యాధి యనబడుఖు. 

దీని లక్షణమును విజేహుం డిట్లు చెప్పెను: “శుక్ల కృష్ణ్టాంతనంభా తు 

చయ సైఒసన్ఫృక్కఫానిలాం వర్వణీ పిటికా తైస్తు జాయిలే శ్వజ్యురోవమా, 
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శామా నదాహచోపోన్ష పీఠ కా శు సమాకులా” కంటిలో _శుక్టకృవ్వఫభాగములకు 

నడుమనుండు సంథిలో రక్షకఫజాతములు సంచితము'లై యుండును. వాని చేత నచ్చోట 

అంకురమువలె నుండి తామృవర్ణ మును కల్లిన బొబ్బ పుట్టును. దానంజేసీ మంటయు 

చోషంబును కల్ణుళు. వేడిళల్లి వచ్చనిరుగుతో గూడిన కన్నీరుగారును. ఇయ్యది పర్వణి 

యనబడుశు ఆని భావము. 

(శవాళ్యము చేత వర్వణిక యశునది శుక్షకృప్పభాగముల నడుమ నుండు సంధి 

మధ్యమున ర క్షకఫవాతముల చే గల్లు ననియు, "మొలకలవ లె సూక్షు కారముగ నుండు 

ననియు తెలినెడి) 
వాగ్భటాచాయ్యడు దీనిలత్షణమును జెవ్వునపుడు “తామా ముద్దో వమా 

భిన్నా రక్తం (స్పవతి పర్వణీ” (అ. హృ. ఊ అ. ౧౦. శ్లో, ౫ అని చెప్పెను. 

ఈచాక్యమువలన నీవ్యాధి ఎజ్లిని కాంతికల్లి సెనలగింజవ లె గుండ్రనెన బొబ్బకలుననియు 

ఇది పగిలినపుడు రక్తము | స్రవించు ననియు చెలిసెడి. 

అం ర. అలజీలతణము రిఆా- 

అలబీ స్యాత్తస్మిన్నెన ఖ్యాసితా పూర్వలిబ్సైః, 74 

చెళెవ్పబడిన కృష్వ శుక్ల సంధిభాగముననే బొబ్బ కల్లి పె జెప్పబడిన పర్వణికా 

లక్షణముల గూడియున్న చో అలజి యనబడును. 

విదేహు డలజీలక్షణము నిట్లు వస్పెను:ా"కఫపిల్తే తు సంమూర్భ స్ట సహా 

ర శేనమారుత, శుక్ష కృష్ణాంతసంభా తు జనయేద్లో స్తనాకృతిమ్. పిటికా మలజీం తాం 

తు విద్ధి తోదా శు సజ్కులాం” (విచేహుడు) కఫపి శ్రర క్షవాతములు నాల్లును ప్రశో 

వమునొంది చే తృములలో తెల్ల గృుడ్డునకుళు నల్ల గృుడ్డునకును నడుమ నంధిలో ద్రాఈ 

పండువలె గుండ్రనెనబొబ్బ కల్లును. చానం జేసి పోటుపుట్టి కన్నీరువెడలును అని 

భావము. (దీనిచేత ద్రాతవండువ లె గుండ, ముగ నుండుబొబ్బ కఫర కపి తవాతములచే 

గల్లిన నది అలజి యని రఘేర్పడుచున్న ది. 

వాగ్భటా చార్యుడు “కనీనస్యాంతరలజీ శోఫో రుకోదదావావాకో” (అ= 

హృ. ఉం. ౧౦. aR రా) అని అలజీలత,ణమును జెప్పెను, ఈవాక్యము చేత కేవలము 

కోఫరూపమెనది ఆలజి యని తేలుచున్నది. పర్వణి కాలజీలక్షణముల. విషయమున 

మాధవకర-విచేవా-వా గృటమకములకు వరస్పరము కొంచెము భేదము గానవచ్చు చున్నది. 

కాని అన్నియు ప్రామాణికములగుటం జేసీ మూడువిథధము లైన లక్షణములు వికల్పముగ 

గనబడునని యూహించునది. 
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అగి 9. (క్రిమిగన్థి లక్షణము రిఆా- 

క్రీమిగ గృనికర్త రత; పత్తతళ్చ క్షం కుర్యు; క్రి ప. 
సోనాయాపోవ ర్స కుక్లా నస నసన చరంత్యంతర్లోచేనం దాపయ _న్గః? 

కంటిలో కవ్పల లాభా ముప తెల్ల గ్పుడ్డునకును నడుమను డు నుధియందు 

నానావిధములెన (క్రిములుపుట్టి అమితముగ దురద బుట్టిఎచును. అయ్యావి రెవ్వవెండ్రు 
కలకును శెప్ప లోభాగమునకును నడుమనుండు సంధియందును వ్యాపించి కంటి లోభాగ 
మును నానాట తినును, ఇయ్యది శ్రీమిగృంథి యని చెప్పనగును. (ఇచ్చట “చర న్లి 
అనుచోట *చర-ఛక్ష శే అను భవ ణార్థక్యమెన చరథాతువు కావున కంటి లోథా 
మును తినుచుండు నని యర్థము.) 

ఈవ్యాధిసం ప్రా స్సిని లత్షణమును విదేహుడు నవి స్తరముగ నిట్లు చెప్పెను... 
“వర్త శుక్ల స్య స్ తు గస్టో వీ ల్తకఫాత్మ క్ష, దోష్కణా వచ్య తే. గాఢం త్ర 
మూర్చంతి జ నవా. రుసాత్షకాకరరణా? వర వక్షిసమా శ్రోయాకి, తత్తే సా 
సంసృష్టైః పశ ని శక్రీమయస్త నభా. లవ ణైక్వివిథర్యుశా ఇ 'సన్నిసాకననున్టి తా, 
శ్రిమిడ్ర సి నింతుతం విద్యాత్ దేహినాం చే (తృదూవషణమ్ ” కను నెచ్చ లోభాగమునకును 
తెల్ల గడ్డునక నడుమళుండు సంధిభాగమున పే పి ప్రకఫములవలన గృంథిజనిం చి, శరీరము 
నందలి వేడిచే వచింవబడి యా గృంథియందు సూత్మ కారములగు క్రీములు జనించును. 
అయ్యావి నానాట సూవ్షీములగు కాట్లకల్లి కనురెప్పలకోము, రెప్ప వెం డ్రుశలకును నడుమ 
సచరింంచుచు చీముతోగలిసీ క్కిందబడును అయ్యవి సన్ని పౌ శేమువ జనించు శు. -కావ్రన 
నానావిధములగు తి దోవులకతణములు కల్లియుండును. అయ్యిది డీ, మిగ గ్రంథి యని 
చెప్పనగును. ఇది ననాట వృద్ధినొందినచో మనుజులనే ళ (త్రములను బొత్రుళ వెటిచును 
అని యర్థము. 

(ఇత్తెరంగున ఫూయాలసము మొదలుబేసి వెవ్పృబడినరోగములు తోొమ్మిదియు 
నంధిగత చేశృరోగము లని యొరుంగునది.) 

“౭ ]. వ రృగ లరోగములు ఇరువది యొకటి, అం దుత్సంగ పిటి కాలమణము తా 

అభ్యంకరముఖ తానూ బావ్యాతో వర్త రృృనళ్చ యా, 
సోత్సద్దిత్సజ్ఞపిటికా స సర్వజా స్థ స్థూలకణ్డురా, 76 

(వర్మ మనచే తృగోళమున శావరణమె కన్నుల చెరచుటకోను మూయుటకును 
ఆశ్రయ మైయుండు శంషుభాగములు వ ర్త ములు (ఇవే కనురెప్పలు) దీని నాశ (యించి 
సంభవించురోగములు వ ర్త రోగములు.) 
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కనురిస్పలలోో నంశర్భాగమున నే ముఖముకల్లి రక్షవర్లం బె వెలుపలనున్న తం్చలెన 

బొబ్బ కలిగి మిగుల స్థలం యమితముగ జిల కల్చియున్న యెడ నుత్చంగపిటిక యని 

ఛప్బ్పనగును. ఇయ్యది తిదోషనన్ని పాతమున గల్లును, 

దీనిలటుణమును విదేహు. జింతకన్న విపులముగ నిట్లు చెప్పెను. “వర్మ త్స దడా 

ధశేజనోస్సన్ని పా తొళ్చ)జాయి శే, అభ్యంతరముఖిస్థూలా చాహ్యూతశ్చాపి దృశ్యతే. 

పీటికా పీటి ౪ 'ఫిళ్చు చి తెన్యాఖస్పమ న్తత3, ఉత్చబ్దపిటి కా నామ కఠినా మన్స వేదనా, 

సాప్రభిన్నా (స్తవేతశ్సావం కుక్కు_టాండరసోవమమ్” ఈవాక్యమువలన నుత్సంగ 

పీటిక యశునది కను రప్పలోవల స్థూలంబును కఠినంబునై యొక బొబ్బలేచి ఇతరములగు 

సన్న నిబొబ్బలతో గూడియుండు ననియు, స్వల్ప మైన వేదనకల్లి, కొంత కాలమునకు పగిలి 

కోడి గుడ్డులోని రసమును బోలి చిక్క_చిన చీముకారు ననియు బెలిసెడి, 

మరియు వర ర్ ర్ల రోగ సామాన్ఫముగ గల్లు నంప్రా పీ న్నుశ్కుతమున నిట్లు చెప్ప 

బడియె:— “వ స్ట చూస్పమస్తాశ్ళ్చ యదాపర ర్యవ్య పార్థ 4 ,యాకి, సిరా వ్యాహ్యావతిష్టన్తే 

వర ర్యస్వధికము అగి తా, వివర మాంసం రకం చ తదా వర రవ పాక శ యాక్, వికారా౯ 

జనయన్వ్యాశు సామతస్తాన్ని బోధత.” వాతాదిపోషములం వానివానికి పృ క్యేకముగ 

జెప్పుబడిన కిరణముల చేత ప్రకుపిళమ్ములె వేరువేరుగనెనళు, అన్నియు కలిసియైనను 

కను రెప్పలతో జేరిన సిరలయిందు ప్యాసించి మిక్కిలి వృద్దిన్ ంది ర క్తమాంసముల వృద్ధి 

నొందించి కను శెవృుల లోభాగము నాశ్తయించిన రోగముల గలిగించును అని యర్థము. 

వాగ్భటా చార్యుడు దీనిసుప్రా కిని జెవ్వుకరి-“ ప్రాయః పీతానుసారిణ$” 

(అ. వా. ఆ, అ, ౮. లో ౧ అని చెప్పెను గాన నీవ్యాభులయందు పీ పిత్తము వృథా 

నముగ నుండునని యొరుంగునది. 

అధి 2. కుంభఫకాలషమ్ణము లథా- 

వర్తాస్తే పి పిటికా థ్యా తాః భిద్భం లే చ స్రవన్సి చ, 

“కుమ్మి కా వీజవ వ్ర లరివమూ; కుమ్మోశాస్సన్ని పాతజాః 71 

కనురెవ్నల లోభాగమున కొసలయందు నేపాళపుగింజవతె  నుబికియుండు 

బొబ్బలులేచి వగిని చీము మొదలగునవి కారు చుండుకు. ఇయ్యవి కుంఖీకము లనబడును. 

* కుమ్మాకాబీజ మనగా-గన్న చేశమునందుం జెడి దానిమపండ్లవంటి పండ్లు 

గల లశావి శేషము కుంఫీక యనియు, దానిగింజకర్థ మనియు నది కాంచె మెచ్చు తగ్గగా 

దానిమృగింజవలె నుండుననియు మధుకోశ మున నీజయరతీతుడు (వ్రానెను. 
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సవించి మరల శత్రనంత్రశ్లీ ఇయ్యది సన్నిపాతమువే గల్డును. వగిలి లోవలిడోవము స, 

యుబుకుచుండును. 

అం ఏ. పోనకీలతణము తా 

స్రావిణ్యః కణ్లురా గురో ర_క్షసర్ష పనన్ని భె, 

రుజావత్యశ్చ విటికాః పోథక్య ఇతి క్రీ ర్లితాః, 7 

కను శప్పలలో నెల్దిని యావాలవంటి న సన్న నిబొబ్బలు లేచి జడములై మిక్కిలి 

నొప్పియు దురదయు కలిగి; చిక్కని కన్నీరు గార్చుచుండును. ఇయ్యాది పోథకి యని 

చెప్పబడును. 

వాగ్భటాచార్యుడు--- 'పోథక్యః వీటి కా? శ్వేతా; సర్ష పాభా; ఘనా? కఫూత్ ” 

(అ. వ్యా. ఊ అ, లః శో ౯ అని దీనిలశణ మును జెప్పెను, కావున సీబొబ్బలు 

ఆవాలవలె సన్నచె తెల్లగ నుండు ననియు, అయ్యవి కఫమున గల్లు ననియు 'దెలినెడ్డి, 

తెగి “|. వర్త శర్క-రాలక్షు ణము ఫి 

వీటికా యా ఖరా సూలా సూత్తూఖి రఖిసంవృ తా, 

వ ర్త శర్క_రా నామ స రోగ వ రృదూపకః, 19 

కతన స్థూలమగుబొబ్బ పెద్దది యొకటి ల రెవృలోవల లేచి, చిన్నవి 

యగు పొక్కు “లసేకములతో గూడియుండును. ఇయ్యాది వర్మ శర్కర యనబడును, 
ఇది కనురెప్పల బొత్తుగ బెరచును. (ఇది నున్నపురాయివలె కజుకులు కలిగియుండుటం 

చేసీ శర్క_ర యని చెప్పబడును 

దీనిలక్షణమును విచేహు డిట్లు చెప్పెను: _“నుసూక్షపిటి కాకీర్లా యా స్థూలా 

విటికా ఖరా, జాయతే సన్ని పాతాత్తు వర్మ శర్క_రిశేతి సా” ఈవాక్యముచేశ నీవ్యాధి 
సన్ని పాతమున గల్లు నని తెలిసెడ, 

అధి ఏ. అరోవర్హ లక్షణము థతా-- 

ఏర్వారుబిజవ్రతిమా। పిటికా మన్ద పదనాః, 

క్ల? ఖరాశ్చ వర్తస్థాః తదర్శోవర్శ కీ_ర్హ్యతే, 80 
దోసవిత్తులవంటి యా కారముకలిగి నునుపుకల్లి కఠినంబులును న్వల్ప_మెన బాధ 

కలిగినవియు నగు పొక్కులు కంటిశెప్పల లోవలశలిగిన నయ్యది యర్భోవర్హ ౦ బని 
చెప్పబడును. 

“సీరుజా కఠథినా వర రృపక్షానర్భావ్యాత్ ఒవి వా పీటికా సన్ని పా లేనతదర్శో 

వర్ష్యనిర్చి శేత్ *' (నిమి అని తంత్రాంతరముననుండుటం జేసి యా వ్యాధినన్ని పౌశముచే 
గలు నని తెలినెడి. వాగ్భటాచార్యుడు దీనిలత్షణము నిట్లు చెప్పెను: _“అర్భో౭_థ 

త్న 
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మాంసం వర్త నః _స్తబ్దం స్నీగ్గం సదావారుక్ , రక్తం ర్తేన కత్సాపీ ఛిన్న ంఛిన్నం 

చ వర్గతే” (అ. వా. ఊ. అ. ౮. శ్లో. ౧౨౨ కనునెన్న లోవలిభాగమున స్పంఫించి 

స్నీగ్గమెన దుర్థాంసము పుట్టి నొప్పియు మంటయు కల్టును. రక్షముచే నిది కల్గును 

రక్తమును గార్బుచుండును. ఆయ్యది మాటిమాటికి ఛేదించుచున్నను మరల చెదుగు 

చుండును. ఇయ్యది యర్శోవర్శ మనబడును అని యర్థము. ఈవాక్యము చేత నీవ్యాధి 
ర క్రముచే గల్లు నని తెలినెడ్, (నన్నిసాతమున జనించు నని తంత్రాంతరమున జెప్పి 

యున్నది గాన సీశెంటికి నేకవాక్యము వేత నీవ్యాధి నన్ని పాశముచే జనించినను రక్తము 

ట్ర ఢానము ముగ నుంచు నని యర్థిను చెవ్వుట నమంబనము ) 

0 6, శుష్కూ.ర్య్కోలత్షణము థా 

ష్ ఇ క ఇల న్ ఇల్ a 
PE న్ రి కి + ఆ ఓల ది దిరాజ్ము.రకి కిం స్త ఎట్ల దారుల ఒభ్యు నర్ న 0 

వ్యాధి హాఒభివిఖ్యాత; శుహ్కారో్ళోనామ నామతః, 8] 

కను కవు లివలిభాగనమున కఠినమె స్లంఫించియుండు దర్ప మున మాంసాం 

ము. కల్లును, ఇయ్యాది శుహ్కూ-ర్శన్సు అని చెప్పనగును. ఇది మిక్కిలి తార 

స 
షా [రో స 

వర్తాభ్యగ్షర్ష గారతం త్వర్భి శుష్క్లం స్ట సూలం చ చారుణమ్ జాయతే సన్ని "పొ "నేన 

తచ్చుహ్కోెర్భః ట్రీ చ్లీశకు” అను నిదే జేవావచనమునుబట్టి యీావ్యాథికాడ నన్ని పౌత 

మున జనించు నని తెలియుచున్నది. 

రి 7? ఆష్టుననామి క3లత ణము తయా 

చాహాతోదవసీ తామ్ర పిటికా వర్త రృసమృవా, 

మృడ మన రుజా సూక్ష ప్రయా సాఒజ్జుననామి కా. 82 

కనుకెప్పలోపల నెజ్జనిరంగుకల్లి మెళ్తవై చిన్నడియగు బొబ్బకల్లి, తీవ్రమై 

మంటయు సూదులతో చోడిచినవిధముగ పోటును కల్లి, స్వల్పముగ నొపి సతో ఈ సడి 
యున్న నది అంజననామిక యనబడును. 

దినిలతణమును చాగ్భటాచార్యుడు విస్తరించి యిట్లు వెప్పెను:--మ భ్యే 
వి అల కళ వా వర్త నో= నే వా కణ్ణూహోరుగ్షలీ స్థిరా ముద్దమాత్రాసృజా తామ్రా పిటికా౭ష్థన 

నామికా” (అ. వా. ఊ. లా న్లో, ౧౮) కనుశప్పలోవల నడుమవైనను, కొసయం 

దైనను పెసలగింజంత పరిమితికల యొ జ్జనిబొబ్బకల్లి దురదయు నొప్పియు మంటయు 

కల్లి కఠరినమె యున్నయెడ నయ్యది అంజననామిక యనబడును. ఈవ్యాధియు రక్త 

మాథవఎ--లినీ 
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ముసే గలశు అని యరము. (వాక్యము చేత నియ్యది “పెనలగింజవరిమితికల్లి రక 
౧ యా ౧ వరి 

వచే గల్లు నని తిలిసెడి) 

తిథి 0: బహులవర్మ్య లశ్షణము వ్రతా 

వర్గోపచీయ తే యస్య విటిశాభిస్సమ శ నతు, 

రం నవిదాాంచవుులవర తన్, సవా భిస్ట్ర రాభిళ్చ వచ్చ ర్ల ఈ g3 

కనురెప్పలోపల దానికి సమాన మెన రంగుకట్లి కఠినములెన బొబ్బ లనేకములు 

లేచి లోభాగమునం దంతట వ్యాపించిన నయ్యది బహుళవర్ష్య మనబను శు. (ఈవ్యాధి 

సన్ని పాళఠమున గల్లును.) 
౧ 

అధ 9. వర్త బంధనలథ ణము రిక 

కలూమతాల్పతో దేన వర్త రశ ఖేన యో నక్క 

న సమం భాచయీవత్షీ య వ శాసా వ ర బనన;, 84 
El లో ఉన్ల రు 

కనులరెవ్పలో వాపు కల్లి మిక్కిలి దురదయు సల్పమెన పోటును కల్లి సాధా 

రణమఖ కన్నుమూయుటకు సాధ్యము “కాకున్న యెడ నయ్యది వర్త బంధ వ్రునబడును, 

(ఇదియు నన్ని పాకముచే గల్లుళ) 

3 10. క్లీ ప్రవర్త లశీణము ధయో-- 

మృద్యల్పమవేదనం తా వ్రు 0 యవ్వర్శ ర సమమేన చ, 

అకస్తాచ్చ భద, కం ్లష్టవరే త్రి ్రప్యదుః, రిక్ 

కంటియందలి (క్రింది పెరెవ్వ్సలు దును సమ కాలమున మృదువులుకు, 
కొంచెము బౌధ కల్లినవియు, తామృవర్షంబులును లేక రక్తవర్గంబులు నె యున్న 
యొడ నయ్యది 'ఫిక్రవర్ష్మ మనబడునుః (ఈవ్యాధి కారణము లేకయే తటాలున 
కల్లును ) 

దీనిలతణమును విజేహు డిట్టు వెప్పెను:-ేవ దుష్నేన రెకేన క్లివం 
య రం ళు జా=టె 006 

మాంస మివోభయమ్, బన్లుజీవనిఛం వర కి సవర కదుచ్చ'తే” కఫర “ములు 
Cp జి రండు బర్థి 0 

"రెండును (వ్యకుపితము లై కంటిలో కెప్పలశెంటి లోభాగమున మాంనమును మంజెన 

పువ్వులునుబో లె చెజ్జినె మూయుటకును తెరచుటకును మిక్కిలి కవ్హముగ నున్న యెడ 

కిషవర మని చెప్పబడును. 
లలు క్ట 

ఈవచనమునుబట్లి యీచ్యాధి కఫర కములచే గలు ననియు, కనురెప్పలు శెండిటి 

యందును సమకాలమున గల్లు ననియు తెలినెడి, దీనిని ఊళ్టి_ పవర మని వాగ్భటా 
౧ య టు ml) 

చార్యులు చెప్పెను. 



నేత్రరోగనిడానమ్ ర్ర్47 

టు! 11. వ్యర్థకర్షమ లక్షణము 9ఇా- | 

శ్రీం ఫునః వీ _త్తయుతం శోణిత విదహే బాద్యదా, PE 

తతః శ్లీన్నతషమాపన్నం ఉచ్యకే నర్థకర్ణనుః, 86 
సెజెప్పిన క్లిప్లు మనుచ్నాధియందు పి_క్రమ్మ ్నర్వశారణమలచే వృద్ధినొంది ర్త 

మును వచింపచేసీ కను రెప్పల లోభొగమున ద్రవము శక్షల్షియుండుకు. ఇయ్యిది "వ క 

కర్టను మని వెవ్వనగును. 

వాగ్భటాచార్యుడు“కృష్ణం తు కర్షమం కర్ణ మోపనుకు” (ఆ. వ్యా, అ, 

రా క్లో. ౧ర్ఫ అని చెప్పెను. పి శ్రముచే రక్తము విద్భమగుటం కేస శిప్పల లోభాగము 

నల్ల వడి బురదవలె చెమ్మగల్షియుండు నని యర్థము. చః యర్థము ననుసరిం చిరే వ్రకృత 

మూలమున “తత! కృష్ణత్వమావన్నం”' అని సెఠాంతరమును కొందరు చెప్పెదరు. 

అం 12. శ్యావవర్థ అశ్ష్నణము రిఆా- 

యద ర బావాాతోో౭. నశ శారవం పూూలం సవేదనమ్, 
రవ] a అవాలి 

తదావాు శ్నారవవ'ి తి వర రోగవి శారదాః, 87 
ఉక్క. జి 

కను రెప్పల లోవలను 'వొందలకు శ్యామవర్ష ౦బుకల్లి సూదులతో బోడిచినట్లు 

పోటును నొప్పియు కల్లియున్న యెడ నయ్యది శ్యావవర్థ మవబడునుః 

(4 = ~ జ 39 వాగ్ళటాచార్యడు క్యావవర్థ మలైస్సాస్త్ర8 శ్యావం రుక్ శేదళశోఫవల్ 

(అవా. ఉ. అ. ౮ ఫ్లో, ౧౭) అని చెప్పెను. కావున నీవ్యాధి రక్తముతో గూడిన 

త్రి దోషముల బే గల్లు నని యొరుంగునది. మరియు నీ వ్యాధియందు కనుశెప్పలు వాచి 

యుండు ననియు తెలిసెడి. 

విజేహుడు దీనిలత్షణము నిట్లు ఇెప్పెను:--గ"*దుష్నం శేష మరుత్సిత్తం వర్రనో 
యం రు య ఆవి జి 

ఫ్నీయ లే య'చా, అగి దస్థ నిభం శ్యానం శ్యావవస్షతి తద్వ్వదు9” కః వాక్యము వేత 

సీరోగమున కనురెప్పలు నివ్వన కాలినవిధముగ నల్లగ నుండువనియు, ఈవ్యాధి వాత- 

పీ త్త-కఫములచే గల్లు ననియు తెలిసెడి, 

0 లి. ప్రక్షీన్నువ్వర్థ ర లక్షణము 0ఆా- 

అరుజం 'బావ్యూ శ్ర్షూనం వర్త యస్య నరస్య క్ి 

ప్రక్లీన్నవర్త తద్విద్యాత్. బ్లన్నమత్యర్థమ శ్ర నృతః, 83 

కనురెప్పల లోసరిభాగమున బాధ లేకయే అఆర్జ్రమె శిప్పల “పైభాగమున వాపు 

గల్లిన నయ్యది ప్రక్షీన్నవర్థ మని చెప్పబడు ఛు, 
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అర (4. అక్షిన్నవర్థ లతణము ర్రికా- 

యస్య ఛౌ తాన్య థా తాని సమృధ్య స్తే పునః పునః, 

“రాన్నపరిప కిన్నవర తత్. నర్తాన్భపరిప క్వాన్ విదాష్షిదక్లి వర్త 89 

మనుజుల శెండు కంద్రయందలి చెప్పలన్ని యు నీళ్ళ గడఢిగినను గడగ కున్నను 

ఒకటితోనొకటి మాటిమాటికి కరుచుకున్నయెడ నయ్యది యశ్లిన్నవర్ధ మని చెప్ప 

బడును. 

ఈ వ్యాధిలతణమును విచేహు డిట్టు ఇెప్పెను:--"్రకొళి లేఒగవాఒమ్భ సే 

అన్యే పుళపఫున9ి అపరిక్టిన్న వతి తత్ప్చెల్లమితి నిర్దిశేత్ =” కనురెవ్పలను కడిగి 

నను కడగ కున్నను, (పక్షములుగాక) మాటిమాటికి నొండొంట కరుచుకొనుచుండు చెడ 

నయ్యది అవిక్షి న్నవ_ర్గ మనియు, పల్ల మనియు జెవ్పబడును. ఈ వాక్న్సముచేత పిల 
లి య =] లం dీ య 

మనియు, నీ వ్యాధికి నామాంతరము కల దని తెలినెడి. '“వర్తాన్యపరిప వొషని” అను 

బవుఎవచన నిర్థేశము చేత క వ్యాధి రండు కన్నులయందును సమ శొలమున జనించు నని 

తెలిసెడి. 

అం 15. వాశవాతవర్థ లత్షణము ధ్రిఆా- 

విము కసనినిశేషం వర యస్య న మాల్య లి, 
ధి *ట జు 

నతద్వాతవాతం వర్త జానీయాదత,చి నః, 90 
=) అనల 

కనురెప్పల లోభాగమునకు తెల్ల గుడ్డునకును నడుమ నుండు సంధీయందని సిరలు 

సడలి, రెప్పలు మూయుటకును తెరచుటకును కదలించుటకును వలనువడక యుండును. 

అటి యెడ కన్నుమూూయుటకు బొత్తుగ సాధ్యము గాకుండుళు. ఈ వ్యాధి ఐఇ*తహతే 

వ్వ్ నుని చెప్పబడును. 

దీనిలక్షణమును వాగ్భటాచార్యు డిట్టు చెప్పెశు:-—“వ ల్ యత్తు నిమాల్య లే, 

విము క్షసంధిని శ్చేవ్వం హీనం వాతవాతం హి తల్” (అ. వా: దూ, యు ౮ గ ww 

వ్యర్థసంధి సడలి చలనాది వ్యాపారములు దక్కి నిశ్చేస్టంబె కన్ను మూరవడి తెరచుటకో 

సాధ్యముగాకున్న యెడ నయ్యాది వాతవాతవ న మనంజను. ఈ వాక్యమును బట్టి కన్ను 

జో = చొ డీ షక గు ct అ బల్ 

మూతవడియుండునని 'తెలినెడి. ఈ వచనానుసారముగ (వకృళగ్మ,ంధమున వ్యర్థయస్య 

నిమాల్య తే” అను పాఠాంతరమును కొందరు వఠింబెదరు. (ఈ పాఠాంతరము అనుభవ 

మునకు సరిగనున్నది కావున సమంజసము) దీనిని నుశు,తాచార్యుడు అసాధ్య 

పృకరణమున వఠించెను గాన నియ్యది యసాధ్య మని తెలియునది. 

ర 16. అర్నుద లక్షణము రఆా- 

వరా నస విషమం గ నిభూతవువేదనమ్, 
ఆవ థి WP 

ఆచక్షీ తార్చుదవింతి సర_కృమవిలమ్బితమ్, 9 
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శెప్పల లోప్రక్క_ స్వల్పమైన బాధతో సడి యొజ్జనె |గృంథివలె శున్నక 

మెద వాపు విషమముగ జనించినయడ సయ్యది యర్చుద మని చెప్పబడును. ఇయ్యిది 

అిశీను) ముగ జనించును. “సాసె స్రైస్స్యాదర్శ్భుదో దో నక” (అ వా: ఊఉ, అ. లా క్లో గ . 

GaP) 

౨ర) ఆని వాగ్భృటుడు చెప్పెనుగాన నిది ర కృముతోగూడిన సన్ని పాఠమువే జనించును. 

ఆధి 17. నిమేషలక్షణము 3 

9. రి పాం ఎం HK వలా నిమేషిణిస్పీరా రాయుకి వ్రనిష్టః సన్టిసం శ్రీయా, 

చాలయత్యతీవర్తాని నిమేషం నావు తద్విదుః, 92 
జి 

pe 

కన్ను శెవ్బలయందలి నిమేషమును కన్లించు సీరలను వాతము ప్రకుపితమె ప్రవే 

కించి కనురెప్పలను మాటిమాటికి చలింవజేయును. ఇయ్యాది నిమేష మను వ్యాధి యని 

యెరుంగునది, 

మరియు వాగ్భటాచార్యుడు “చాలయక వర్థనీ వాయుః నిమేపోనేవణం 

ముహు, కరోశ్యరుక్ నిమేపో౭ సౌ” (అ వా. ఊఉ. అ. ౮. శో గ అని నిమేవ 

లక్షణమును జెప్పెను, ఈ వాక్యమువేత వాతము (ప్రకుపిత్నమె కను శె వలయందలి 

పీరలను జేరి మాటిమాటికిని కదలించు ననియు, ఈ వ్యాధియందు ఏ విధమెన బాధయు 

కల్లనియు తెలినెడి. (ఈవ్యాధి వాతముచే గల్లంను) 

మరియు “ఉనే పీసీ స్ఫీరావాయుః వ్రవిశ్యవావతిస్థ లే, ఆత్యర్థం బాలయ్ 

ద్వర్థ నిమేషస్స నిగద్య'లే” అని చక్సుష్యుడు ఇెప్పెను. ఈవాక్యమునుబట్టి వాతము 

ఉస షమును శల్రించు సిరలయందుచేరి ని మేష వ్యాధిని కల్పించు నని తెలిసెడి. 

_అ౮ 18. ర-కార్మోలత్న ణము థతా- 

యని స్థితో వ ర్షల్యే తు లోహితో మృదురజ్మురక, 

తద్ర _కృజం న్లో క ారళ్ళిన్నం ఛిన్నం ప్ర పృవర్ధలె. 93 

కనురివ లోభాగమున నడుమ నెఖన మె తేచె దేంసాంకురము పుటును. 
AY వాలి దయం లు 

ఇది రక్షముచే జనించిన యర్శ స్పని జెప్పబడును. దీనిని శ స్త ముచే మాటిమాటికి 

శదించినను వృద్ధినొందును, 

మరియు రక్తః రోలత్షణమును సంపా ప్లీని విబేహు డిట్లు చెప్పెమ.--- వాయు 

క్యోణికమాదాయ సీరాణాం ప్రముఖే స్థితః, జనయశ్యజ్బురం తాత్రుం వర్ధని ఛిన్న 
3) 

రోహూణమ్, కచో ణి తార్యోఒసాధ్యం స్యాత్ ర _క్షస్రావ్యథ నీరుజమ్” చాలేశు రక్ష 

మును కలిసి కన్నులలోని సిరలను వ్యాపించి యొజ్ఞ్హనెన మాంసాజు.రముశు "రెప్ప 



నీర్ మాధవనిదా నే 

లోవలి ఫోగమున కల్లించును. ఇయ్యది చాధ°లేక ర క్షముకు సృనించును, దీనిని ఛేదించి 

నను పలుమారు అంకురించుచుండును. ఇది యసాధ్యము, (ఈ వాక్యము వేత సీచ్యాధి 

వాత రళ్తములవే గల్లు నని యెరుంగునదిఎ 

“౨63 19. నగనణరవ్ణము 0౫ 

అపాకీ కఠినస్టూలః గృన్ధిరర్త ర ఛభవోఒరుజః, 

నగణో నామ స స వ్యాధి లిపతః పరికీ ర్తితః, 94 

కనుశెప్ప చె పృ్కక్కక రినంబును; స్థూలంబుపు, పకషముకొని స్వఫావము కల్లి 

నదియు నగు గ్రంథి జనించినచో నయ్యది నగణ మనబడును. ఈచ్యాధియందు 

ఏవిధమెన చాధయు కలుగదు. 

మరియు---“వర్తోపరిష్టాదో్యో (గని కఠినో న వివచ్య లే, నీరుజేో నగణో 

నామ రోగ; చేష్మ సముద్భవ౯ో అని తం త్రాంతరమున నగణలత్షణము చెప్పబడినది. ఈ 

వాక్యము చేత సీవ్యాధీ కఫముచే జనించు నని యొరుంగునది. కావుననే యిది పక్షము 

గాక కఠినమె బాధ లేకుండును. వాగ్ళటాణార్యుడు “కేలమ్మాతస్స లగణకి” (అ. 

వా. డ్, అ ౮. నో, ౧౧.) అని చెప్పెనుగాన, ఈ వ్యాధి! లగణ మనియు నామాం 

తరము కలదు, 

శ్ర 20. బిసవ దర్థలత ణము ఖత 

త్రయో దోపా బహిశ్నోథం కుర్యుశ్చిద్రాణి వ ర్షనోక, 

పస దకం బిస తత్ , 5 వస్రవన్త న నరుదకం సవద్భిసవ ర్మ ర 95 

వాత-పి త్త-కఫములు మూడును సమ కాలమున (త్ర! పిశములై కనురెప్పల వై 

భాగమున వాపుగల్లిం చును, ఆవాపుకు (క్రింద కనురెప్ప లో ప్రక్క. సన్నని రంధ్రములు 

తామరకాడలకువలె పుట్టును. తామరకాండలరంధృములకుండి నీరు కారువిధముగ 

నాగంధ్ర్ధ్యముల నుండి నీరు (సృనించుళు, ఇయ్యాది బిసవర్థ మనబడును, 

“బిసస్యాపాచిక స్యేవ బహుమాంససీరాము ఖమ్, చినవలి జానీయాద్దు శ్చికి 
శ 3) | క . వాటి 
త్యం త్రీదోషజమ్ అని తంత్రాంతరము న నుండుట బేసి యీ వ్యాథి తిది షమున 

జనించుటం వేసీ చికిత్స కసాధ్యం బని యొెరుంగునది. వొగ్భటాదులు కూడ దీనిని సన్ని 

పాళమున ఒనించినది యనియే చెప్పిరి. 

అం రుంచిరకలత్ ణము శిత 

వాకాద్యా వ రసజచం జనయ _న్ఫి వలా యదా, 

తదా ద్రష్టుం న ఏ ఫ్రక్ష్నోతి కుఖ్చీతం నామ తద్విదుః, 96 



నెశ్రరోగనిజాశమ్ | 

వాఠ-పి శ్ర-కఫములు మూడును వ్రశోపమునొంది కనురెప్ప లోక్రక్క శేరి 

యాభాగమును ముడూచుకొళునట్ల్టు చేయును. అట్టియడ  మనుజుతు చాచుటక 

సాధ్యముగాక బాధవడుచుండును. ఇయ్యాది కుంచితే మని చెప్పబడును, 

నుశ్రు తమున నీవ్యాధిలట్ణంబుళు, (క్రింద చెప్పబడు వతృశాతలకణంబును 

వషశాగ న్న | గానరాదు. వశ్నుశాశలక్ ణము మాత్రము వాగ్భుటమున నున్నది నుశ్రు తా చార్యుడు 

ఈశింటిని దూరం బుచ్చియీ “వికవింశ తిరిత్వే పే వికారా వర సంశ యాకి” అని వర 
జి ( జీ 

గతరోగములు ఇరువదియొళటి యిని పరిగణనముచేసీ వానిలక్షణముల శేస్పును. మాధవ 

కరుడును సంగ హరూపమగు సీగృంథమున నుక్రుత మళము నవలంచి9చియు యిరువశ్శి 

యొక వర్ల గశరోగముల నిరూపించుతరి, సుశ్రు తమున చెప్పబడని యీశిండిటిని చెన్వుట 

సమంజనము గాక సంఖ్యా తీతమఃగ నుండును. ఐనను వాగ్ళటాదులయం దుండుటంేేసి 

యోశెంటినిగూడ సరి గృహి ంచె నని యూకోాంపదగియున్న ది. 

0d 21. వత్మకోపలతణము థితా- 

వఇాలితాని వా తేన పణ తీ విశ ని హీ, 
wr శ ఆని 

“ఇ ~ ఘృష్యున్హ్యటే. మువహుున్తాని సంరమ్మం జనయ న్ని చ, 

అసీతే సితభా?౫ చ మూలకో శాత్సత_న్య్యవి, 

పత్ష్మకొపస్ప నిబ్రే యో వార్టధిః పరమదారుణః, 93 

కనురెప్ప వెండ్రుకలు వాలీముచే స్వస్థానము నుండి చలించుబడి కంటిలో బ్రవే 

నశించును. ఆవిండ్రుశలు కంటిలో తెల్ల గ్రడ్డునందును; నల్ల గుడ్డునందును వలుమూరు 

ఒరయుట వేత వొాపుశల్తును. టవంట్రుకలు శవ్సలతో గాడి కంటిలో జొరబడి (గుచ్చు 

కొనును. ఇయ్యాది వత్మీకోవ మని వెళ్చనగును. ఈవ్యాథి మిక్కలి క్రూర మెనది. 

దీనిసంప్రా స్తితి లత్షణమును నుశ్రుతాచార్యుడు వి స్తరముగ నిట్లు ఇెస్పెరు:- 
“వశ్షాశయగ తొ దోఘోాకి తీశు గ్రాణి ఖరాణి చ, నిర్వర్తయ శ్రి పక తీర్జువ్యం ఇాతశ్నీ 

దూయితే. ఉక్పాటిశతే 8 పునళ్ళా న్లిః పతాభిశోపళాయ లే, వాతాతపానల చ్వేషీ 

న క్షకోపన్స ఉచ్యతే.” వాళే-పత్తంకఫములు ,పృకోవమునొంది కనురెవ్పలకోళమున శేరి, 

వాడియెన కొసలుగల్లి కఠినము లైన "రవ్వ వెం డ్రుకలను "ఇప్ప లలొనలయలఅదు బుట్టిందును, 

అవి కంటిలోవల బి చేశించి చ చ్చుకొనుటచేత కంటిలో నొరసికొని శొప్బి మొదలగు 

జాధలు విశేవముగ -గల్పును, గాలిని ఎండను. నివ్వును కంటితో జూడ శక్యముగాక 

కష్టముగ నుండును. ఆ రెప్పల నూడదీసినయెడ కొంచెళు 'బౌధ శమించును. ఇయ్యడి 

పత్మీకోవ వును స్రూరమైనవ్యాది* 



ర్ర్లై మవూధవనిడా నే 

ఈచాక్యముచేత సీవ్యాధి నన్ని పాతమున జనించు నని తెలినెడి. (పృశృతమూల 

మున “పృచాలిశాని వాతేని అనుచోట వెండు;కల చలింవజేయువని మా తము 
UU ©, 

వాతమునకు సంబంధించిన దని యర్థము గాను నొప్పి పోటు మున్నగునవి త్రీపోషము 

లచే గల్లునని యర్థము. కావున పైవాక్యమునకు విరోధము లేదు. 

మరియు వక్షో పరోధము ఉపవత్షము అను వ్యాధులలత్షణము కల్యాణవినిశ్చ 
యంబున నిట్లు చెప్పబడెరు:. “వక్ష 'వరోధోవాతేన. కోకో౭ న్షర్శుఖ రోగవాక, 
రో మెర ర్హర్శుఖై రన్యెరువవవ్శ్ మలై స్త్రీ ఫి?" నాతముచేత కనురెప్ప లోభాగమునం 

దంకర్తుఖంబెన బొబ్బ కల్లి శెప్ప వేడుకల నడ్డగించిన నయ్యది పత్ని పరోధము, 

కనురెప్పల లో పృక్క_ (క,0దిముఖములుగ వెండ్రుకలు సూత ములుగ గల్రిన నయ్యది 

యుపవక్ మనంజశు. ఇయ్యది తి దోషసన్ని పాతమున గల్లుకు, (దీనిచే కంటిలో జుటు జారీ క్ ౧ అ 

పెరిగిన దని లోకమున జెప్పెదరు.) 

అరై పత్మ్శాతలకో ణము థఆా- 

పత్తాశయగతం పిత్తం రోమాణి శాతయేత్ , 

కణరాం దాహం చ కురుతే పత్ష శాతం తవమూాదిశేత్, 99 
పీ త్రము పృకోపమునొంది కనురెప్పల లో పృక్క_ను శెప్పవెం ద్రుకల మొదళ్ళ 

యందును చేరి రివ వె డ్రుకల నూడించును. దానం జేసీ దురదయు మంటయు విశేష. 

ముగ కలును. ఇయ్యది పతీశాతళం బవజను. గి శ 
పత్నీ శాతలవ్షణమును వాగ్భటాచార్యుడు ఇట్లు చెప్పెను:“కరోతి కండూం 

దావాంచ పిత్తం పక్షాంళమాస్థి కమ్, వత్నణాం శాతనం బాను వజ శాతం వదంతి తకు,” 
(ఆ. వా. ఊఉ, ఈ ౮ క్లో. రా ఇచ్చట “శాకనంచాను” అని చెప్వుటవలన శెవ్పల లం 

యంచులయందు విత్తముచేరి తొలుత మంటను శిలను కల్లించి, పీమటు వెం డ్రుకల 
నూడించు నని తెలినెడి. 

ఇ త్తెరంగున కుంచితవత్మ శాతంబు లను కుడు వ్యాభులుదక్క, తకి.న వన్ని యం 

గూడి యిరువది యొక్క_ వర్త గ తరోగములును నుశ్రుతేమతేను ననుసరించి చెన్పబడియె. 
వాగ్భటాచార్యుడు మాత్రము వె జెప్పిన యానువ్రూర్విలో కొన్నిటిని కడకుంబు చ్చి 
కొన్నిటి నధికముగ అేర్చి “చతుర్వింశతి రిత్యేలే వ్యాధయో వర్ష్యసం శ యా? 
(ఆ. హృ, ఉం, అ. ౮. ఖో ౨) అను వాక్యము వేత వర్ష గళరోగములు ఇరువది 

నాల్లుగ చెప్పెను. అందు కృచోన్మీ లన మిట్లు చెప్పబడియె: “చల స్తత, ప్రావ్య 
9 _ టే అల్ల జ్యే పర్షాశయ నిరా సుప్తోత్ధితస్య కురు తే వర్మ్మ_స్తమృం సవేదనకా, పాంనువూ ర్లాభన్నేత్ర 

క 99 త్వం కృచోన్మీ లనమశ్ర్రు చ, విమర్దనాత్స్యాచ్చ శమః కృచో నీ లం వది తమ్ 
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(అ హ్ఫృ: ఉఊ. అ. లో sar ర వాతము ప్రకపిళమె కనురెప్పల లో ప్రక్కనుండు 

పరల జేరి మనుజుడు నిదుర 'మేల్కా_ంచినపుడు కనురెప్పల స్తంఖింవ చేయును. నొప్పితో 

గూడి శివ లొండొంట కరచుకొని కంటిలో నిసుక నిండియున్నుట్టు -మెరమెరలాడుచు 

చాధకల్లి, కన్నులం 'చెరువ శక్యనుగాక సీరు కారు చుండును. కంటిని మర్దించిన శమిం 

చును. ఇయ్యుది కృచో్చ్ర)న్మే ల మనబడు నని భావము. శేక్క్రి_న వ్యాధులలజ్ ఇములు 

వి స్తరఫీతి వే నిట వివరింవబడవయె గ: 

ఇదరి చే కృరోగవరిగణనము FP 

(నవ స్థా శ్రయా (ము, వర్త జా_స్టకనింశతిఃి 

rr EE 0 ం కమ o 
శుక్ష భాగ ద కళ్ళ, వభ సరః కృష్ణ ఫాగ జాః, 

జీ స అలో జల! కొ 

సర్వా శ్ర యాస్ప_ప్టదశ, దృష్టిజా ద్వాదనై వ తు, 

బాహ్యజ ద్వా సమాఖ్యాల్" రోగా వరవముదారుణొ, 

సని గ DD షో జల జ్ 0 

భూయ ఎత! వ్రృవతళ్యిమి సంఖా్యరూవచికిత్చి తే 8) 

వె చేస్పెన చే తృరోగములణో నంధిగళములు తొమ్మిది వర్త గళములు ఇరువది 

యొకటి, శుక్ల భాగమున జనించునవి వదునొకండు, కృష్ణ భగ మున బుట్టునవి నాల్లు 

సర్వగ తరో గములు పదునేడు; దృష్టిలో బుట్టునవి పుడ్రైండు) బావ్యాజ (ఆగంతుక) 

ములు రెండు ఇవియన్నియు కలిసి చేతృరోగములు డెబ్బదియారు. (ఈవరిగ జనము 

నుశ్రుతమున కున్న ది: సఃశ్ర్ర శ్రమ కాను సారము మాధపకరుడును డెబ్బదియారు నేత, 

రోగముల లత్షణముల వివరించెను.) 

సై జెప్పిన వరిగణ న్లో కములకు న్యాఖ్యాత లెవరును వ్యాఖ్య కేసీయుండ లేదు: 

కావున నుశ్రు తముశుండి సంగృహించి ప్ర కీ వ్హములుగ నుండును గాని మాధవకరరచిళ 

ముగ గాన్పింవదు. 

ర్రతి శ్రీమాధవకరవిరచి తే మాథవనిదా నే 

నే త్ రోగనిదానం సమా ప్పమ్, 



. శిరోరోగనిచానమ్ 
వా 

శిరస్సు చేతృములకోశ్చు చెవులకుళు, ముక్కు_కును ముఖమునకును ఆశ్మయ మె 

యుండును, కావున అట్టి "నేత్రాదులకు సంబంధీంచినరోగముల జెపి పన పిదప వానికి 

ప్రధానాశ్రయమెన శిరన్సుక సంబంధించిన రోగముల నిదాసమును జె్వుట (శిరో 

రోగ మున శిరస్సున గల్లు శూలరూవ మెనబాధ. 

అ? లిరోరోగ భేదములు ఏథో 

ఫిరోరోగా స్తు జాయంతే వాతపి త్లకమె స్త్రీ ఫి 

సన్ని పా తేన రన తయేణ క్రమిఖ_స్టఖా, 

సూ ర్యావర్రాన_న్వవా తాన్థావ భేదకళజ్ఞకై £, 1 

శిరోరోగములు వాత-పి త్త-కఫములు మూడిటిలో నొక్కొ_క దాని చేతను, నన్ని 

పాళముచేతను రశ్తముచేతను, క్షయము వేతను, (క్రిముల చేతను 'వేర్వేర జనించుననియు; 

సూశ్య్యావ ర్తముఅనంతవాతంబును, అర్థావ భేదకంబును, శంఖకంబును కనిసి వదునొకండు 

విధము లగును. 

మగియు“నర్వ నీవ శిరోరోగా స్సన్ని పాఠసముత్థి తా, జెక్కట్యా 

ద్దోవలిజై సే కీర్తితా స్తద్విదా దళ” అని తంత్రాంతరమున నున్నది. కావున శిరో 

రోగము లన్నియు నన్నిపాఠమువేశనే కల్లును. కాని అందును (తి దోషనులగో 
౧ Uy 

నేదోవ మెక్కు_డుగ నుండునో అళిలోరోగము ఆదోషమున గల్లిన దని న్యనవారింవ 
బడును అని యొరుంగునది. 

ప్రకృత గ్సంథమున “వాళవి త్తకఫె స్త్రీ, నన్నిపాలేని” అనుచోట చాత 
పీ త్రకఫములు మూటివే శిరోరోగము కల్లు ననియు, అందు వాతం బధికమగునెడ 

వాతికం బనియు పిత్తం బధికమెనది పె త్తికం బనియు, కఫం బధికమెనది 7 షీక్రం 

బనియు, మూడును నమములుగ (పృకోషి వించి కల్లిన నది సాన్ని పాలిక మనియు నర్థము 

చనిరుంగునది, 

మరియు వాగ్భటాణార్యుడు  శిరోరోగములు జనించుటక 8 "రాముల 
నిట్లు చెప్పెను. “భూమాలవతుషారామ్ము క్రీ డాతిస్వప్నజాగకై క, ఊల్స్వే 
దాదిపురో వాత చాప్పన్నిగ వారోదనై 8. అశ్యంబుమద్య పౌచనేన కిమిభిర్వేగథా 

రైక ఉపథానమృజాభ్యజ్ఞద్వేషాధః  ప్రశలేతతైణ అసాక్స్యగన్గ దుహైను 



కరో రో గనిడచానమ్ ర్ర్ర్ 

భాఘా చై సల నిరోగతా$) జనయన్త్యామయాక దోమా” (అ. వాః డ అ, ౨౨౨. 

క్లో.౧-౩) ఫాగయందును, ఎండయందును విశేషముగ నుండుట, మంచులో నుండుట, 

ఉదకమునందు విశేనముగ మునుగుట, అధికముగ నిద పోవుట, లేక అధికముగ నిదుర 

మేల్యాంచియుండుట శరీరమున వెమట నధికముగ వెడలించుట, తూర్పుగాలిని 

వశేషముగ సేనించుట, కన్నీళ్లు వెడల నున్నపుడు వెడలనీయక _ దాని నడ్డగించుట, 

అధికముగ నేడ్చుటు ఉదకమును మద్యనును అధికముగ త్రాగుట, (క్రీములు పుట్టుట, 

మలమూ తవా తొది వేగముల వెడలనీయక యడ్డుపరచుట, తలగడ నుంచుకొనుటు 

యందును-శరీరమును శు భృవరచి త్రోముటయం దుశు-అభ్యంజనము శేసికొనుటయందును 

జ్వేషముకల్లి వానిని వేయకుండుట్క కన్నులటెరచి క్రింద విశేషముగ జూచుట, తన 

కలవాటులేని గంధమును మూర్కొనుట; ఇెడినయన్నమును వక్యముగాని యన్నమును 

భుజించుట, అధికముగ మాటలాడుట ఇవి మున్నగు కారణములచేన వాతాదిపోషములు 

వ్రకోవమునొంది శిరంబున బేరి శిరోరోగముల గల్లించును. 

అం 1. వాతికళిరోరోగ లక్షణము 0ఆా- 

యస్యానిమి_త్తం శరసో రుజక్నే ఛవన్ది తీవా నిశి చాతిమాత్రమ్, 

బన్ధోపతాపై 8 ప్రశమశ్చ యత్ర శిరోఒఖితావ సృ సమోరణేన,. 2 

వాత ప్రకోపమున గల్లిన శిరోరోగమునందు కారణము లేకయే తలయందు 

మిక్కిలి తీవ్రమైన నొప్పికన్లి వగలు సామాన్యముగ నుండి ర్మాత్కులయందు అంత 

కన్న శీవ్వముగ నుడును. కట్టుగట్టుటచేతను;. వేడిన కాచినను కొంచెము శాంతి 

నొందును* (రా (తృులయందు సీతం బధికమగుటం జేసీ వాళము ప్రబలముగ నుండును ; 

కావున అట్టి వేళల బాధ యధికముగ నున్నచో వాతజ శిరోరోగ మని యెరుంగునద 

మరియు “మార్దవం మర్దన స్నేవా స్వేదబ స్టైళ్చ జాయతే (అ. పా. ఊ. ఆఅ 

౨౩, ఫో, ౭) అని వాగ్ళటమున నున్న దిగాన పీసికినను, అభ్యంజనము చేసికొనినను, 
(3p) 

చెమటపుట్లిం-చినను కొంచెము శాంతి నొందినచో నయ్యాది వాశముచే గన్లిన శిరోరోగ 

మని యెరుంగునది. (ఇచ్చట మర్దనాదులు వాలేజ శిరోరోగమున కువశయం బని 

భావము.) 

అరి 2 పె త్రిక నిదోరోగ లతణము ధ్రితా- 

యస్యోప్లమజ్టారచితం యశ్షైవ ఛవేచ్చిరో ధూష్యతిచాతీనాసము, 

ఫీతేన రాత్ర చ భ వేచ్చమళ్చ ఫరోఒభితాపస్పతు పి_్తకోపాత్ , 8 

పిత్త ప్రకేపమువలన నలిగిన శిరోరో గమునందు నివ్వులచే గాచబడినవిధముగ 

తల మిక్కిలి వేడిన నుండును. కన్నులనుండియు ముక్కు.లనుండియు పాగ వెడలునట్లు 



ర్56 మాధవనిదా నే 

"వేడిగ నుండును, రా తులయందు స్వభావము వేత నే చల్ల ౫ నుండును. కావున అట్టి 
చల్లదనముచేత నుష్ప ప్ర ధానమెన వీళ్తము శాంతమగుటం జేసీ దానజనిం-దిన శిరోరోగ య వా రా జాలి 

బును కొంచెము శాంతముగ నుండును. 

అధ ర. కఫజ శిరోరోగ లక్షణము 0ఆా- 

వ్ట్ వ్ర ఛ వద్యస్య కఖోపదిగ్ధం గురు ప్ర, తిష్టబ్టమథో హిమం చ, 
కూనాతీకూటం వదనంచ యస్య శిరోఒభితావస్ప కఫ వ్రకోపాత్ 4 

కఫ పృకోవమున గల్లిన శిరోరోగమునందు శిరన్సు కఫముచే నిండి చాల బరువుగ 
నుండును. తల స్తంభించి చల్ల గ నుండును. శెడుకన్నుల నడుమును ముఖంబుశు ఉబ్బి 
యుండును, (ఇట్టి లక్ ఇములు కల్రినది కఫమున జనించిన తలనొప్పి యని యెరుంగునది.) 

మరియు వాగ్భటాచార్యుడు“రుజు ద్దై౭న్నా్యధికానిశ (అ. వా. ఊ, 
అ. ౨కి. శ్లో, ౧౧౧ అని చెప్పెను; కావున వగలు నొప్పి కొంచెమె ర్నా తులయందు 
మిక్కి_లి ల్లీ వ్వముగ నుండు నని యెరుంగునది. (చగటివ్రాట సూర్యునితావముచే కఫము 
కొంచెము శాంతమగును, కావున దానం జనించిన తలనొప్పి కొంచెము శాంతమగు 
ననియు, రా తృులయందు చల్చ దన మధికమగుటవలన కఫము (వృుబలముగ నుందునుః 
కావున తలనొప్పియు బలిద్ధ్రముగ నుండు ననియు భావము.) 

3 4. సాన్ని పాలిక శిరోరోగ లతణము రజా 

నిరోఒఫితాే ్రీతయప్రవృ త్తే సర్వాణి లిజ్రాని సముద్భనంతి, 
వాత-పీ_త్ర_కఫ్టములు మూడును నమములుగ (వృకోపించి కల్లిన తలనొప్పి సన్ని 

పొతజ శిరోరోగము, ఈవ్యాధియందు వాతాదులకు వేరు వేరుగ జెప్పినలశ్ ణము 
లన్ని యు కల్పును. 

సాన్ని పాతిక శిరోరోగ లక్షణములను తంత్రాంతరమునం దెట్టు వివరించెను: 
“వాతాచ్చూలం (ధనుః కమ్నః పిత్తాధావో మదస్తృషా, కఫాస్తురు?స్వం తనా 
చ శిరోరోగ (త్రిదోవ జే” (త్రీదోమములును పృకోపించుటచే గలిగిన శిరోరోగమున 
వాళతముచేత  నొప్పియు, తామంబును, కఫంబును కలను. సిత్తముచేత పడియు, 
డామెళ్తశకాయ  తిన్నవానివలె తిక్టయు, దస్పియు కును, కఫము'చేత తలబరువును 
కునికిపాటును (పెజెప్పిన లక్షణములన్ని యు కల్దియున్న చో త్రిదోవబ శిరోరోగ 
మని యెరుంగునదిఎ 

అర లీ- రక్షజ శిరోరోగ లక్షణము ఏమ 
ర్వాత కః పీ_త్తసమానలిజ్ఞః స్పర్మాసహత(ం నిరనో భవెచ్చ. ర్ 
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రక్షముచే గల్లిన శిరోరోగము. పిత్తజశిరోరోగమున జెప్పిన శిరస్తాపము 

మున్న గులక్షణములు కలిగియుండును. మరియు తలను తాకిన నోరువజాలకుండును. 

అర 6. తయజళశిరోరోగ సంపా ప్పిలతణము లిఈా- 

అస్బగ్వసా శ్లేష్పసమిారణానాం శిరోగతానామిహ సంతయేణ, 

క్షయ వృవృ_్తశ్శికసోఒ౬ భితాపః క్రష్ట్రో ఛవేదుగ రుజో ఒతిమా త్రమ్, 

సంస్వేదనచ్చర్జన ధూమన నై ్య్యః అసృగ్విమోతెశ్చ వివృద్ధి మతి, 6 

శిరస్సున నుండు రక్తంబును, వసయు, శమవ్మంబును, వాతంబును &ీణించినయెడ 

దానం జేసి తలనొప్పి కలుగును. ఇది తీయమున జనించిన శిరోరోగము. ఈవ్యాధి 

యందు మిక్కిలి తీవ మైననొప్పి కలుగుశు. కావున నిది మిక్కిలి కష్టమును కలిగించును * 

కఃళలనొప్పి చెమట దీయుటవేశను, వమనము చేయించుట వేతను, ధూమపానము మేతను, 

నస్యము చేతను, రక్త మోచనముచేతను. మిక్కిలి ప్రబలముగ_ వృద్ధినొందును. (ఇది 

యి+వ్యాధి కనువళయ మని తెలియవలెను.) 

ఇచ్చట నీవిషయము నెరుంగునది:ాార కము వస కఫము వాతము ఇవి నళిం 

చుటు జేసి కలిగినది తయజశిరోరోగము. "కావున నట్టిరక్తాదుల వృద్ధినొందించు చికిత్స 

జేయుట యుచితము కాని వానిని నళింవచేయు చికిత్స చేసినచో మిక్కిలి వ్యాథి వృద్ధి 

నొందును. కావున నిచ్చట స్వేదనము సమనము ధూమము నస్యము అనువాని చేత 

కఫ్రము తీణించును. ధూమముచేళ వన శ్రీణించుకు. రక్తమోచనమువేత రక్తము మ్షీణిం 

చును. కావున రక్తాదులను థీణింవజేయు చికిత్సలన్నియు. నీశిరోరోగమును వృద్ధి 

నొందించును. ఈవిషయమునే సామాన్యముగ “తీ ణావర్ధ యితవ్యాకి” (సుశ్ఫుత. చిం 

అ. 33 అని ను (శుకమున వెస్పబడినది. 

మరియు తంత్రాంతరమున దీనిలతణ మిట్లున్న ది: స్తీ ప్రసజ్షౌదఖీ ఘాతాత్ 

అథవా చేవాకర ణా, కీపృం సక్టాయే కృచ్చ)ః శిరోరోగక తయాత క8, వాత 

పీత్తాత్తకం లిబ్దం చ్యామి కం తక లక్షమేత్ ” (చతముమ్యుడు తన బలమునకు మిక్కు ట 

ముగ సంభోగము చేయుట, ఆయుధఛాదుల వే నఖిఘాతము కలుగుట బలమునకు మిక్కుట 

ముగ శరీరపర్మి శమము చేయుట, ఇట్టి కారణముల చేత శిరస్సునందలి రకాదులు శీణించిన 

యెడ నట్టి కయ కారణమైన శిరోరోగము శీఘ్రముగ గలుగును, ఈచ్యాధియందు 

వాతపీ త్తములచే గలిగిన శిరోరోగములకు జెప్పినలత్షభాములు మిశృములై యుండును. 

బిజిహుడు దీనిలక్షణము నిట్లు చెప్పెను: “శూన్యం (ఫ్రమలతి తంద్యేత 

శిరోవిభా) న్లచే కృతా, మూర్భాగా త్రావసాదశ్చ శిరోరోగే తయాత కే మయ 

మున గలిగిన శిరోరోగమున కన్నులశేమియు చెలియక తలదిరుగుచుండును, తల 
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యందు నూదులతో బొడిచినవిధముగ పోటుపుట్టును. తలయు కన్నులను తిరుగునట్టుం 

డును, మూర్భకల్లును. అవయవములు శిధిలము లె వళులుచేయుటకో సమర్థములు "కాకుం 
గా యెలా 

డును అని భావము. 

అరి 7+ డ్రీమిజశిరోరోగలత్షణము రిఈ- 

నిస్తుద్య తే యస్య ిరోఒతిమా త్రం 

సమ్మత్యుమాణం స్ఫురతీవ చా_న్హక, 

ఘాణాచ్చ గచ్చెత్సలీలం (రుధిరం) సవూయం 

నీరో2 వితావః క్రీమిలిన్స ఫఘోరః, 7 

శిరస్సున సూదులతో బొడిచినవిధముగ తీ వృముగ పోటుపుట్టుట, శిరస్సు లోవల 
మాంసాదులను పురుగులు తిశునవ్వుడు అదరున ట్లుండుట, ముక్కు._లనుండి చీముతో 
గూడిన నీరు గారుచుండుట ఈలక్షణములు కలిగినది (క్రిములచే గలిగిన శిరోరోగ మని 

యెరుంగునది. ఇది మిక్కిలి కష్టముళు కలిగించును. 

వా? స వ్షి వాగగటాచా ఈ బ్రథధియొక్క్ల సంపా వని లక్షణముళు గ! రుని డిట్లు వివరించి 
= . Te = Ve = లీల న అద చెప్పును: సజ్కి_న్టైరి సిజి రూ ద ఎ.శేదితేదుధిరామి మ) రీ కి నన్ని పాలే 

చ కాయో మూర్ధ్ని జన్తవ$. శిరసే పిబన్లో ద స్తం ఘోరా కుర్వంతి వేదనా, 
శే 

శ న ఫే చి Wan ను 
చిక్తవ్ని భ్యంళజనని? జ్వర! కాసో బలతయః. రౌవ్య గ వృధ చేద దాహ స్ఫ్ఫుటన 

సూలెశళాకి కపాలే తాలుళిరసోః కణ్ణూ కోవ? (పృమోలకః. నామాచ్చ సీంఘూణక తా 
కర్ణ నాదశ్చ జన్తుజే” (అ. హృ. ఊఉ. అ, ౨౩. శ్లో, ౧౨-౧౮) మధురాదిరసములను వ న్ యం 

మి శృములుగ జేర్చి భుజించుట చేత శిరన్సునందలి మాంసర క్షములు చెడి, చాశాది 
దోషములన్నియు పప్రకోపమునొంది శిరస్సున సన్ననిపురుగులు పుట్టును. అయ్యావి శల 
నుండురక్తముకు త్రౌగుచు, మిక్కిలి చిత్తభా) ఎతికరము లై మా రము లైనబాధల గల్లిం 

కి త చును. ఇయ్యది క్రి,మిజశిరోర నగ మనజమ. ఈఈ వ్యాధియందు జ్వరంబును దగ్గును 
కల్లును. బుద్ధిబలంబును శరీరబలంబును నళించుకు, శరీరము యాత మె (జిడ్డు లేకు 
యుండును. వాపు కల్లును, తలయందు సూదులతో గృుచ్చినవిధముగను, క త్తిచే శ్లేదిం 
చిన విధముగను బౌొధకల్లును. మంట పుట్టును. వగులునటు బాధకలుగును. దురంధము (స) 0౧ య కల్లును* క పాలమునందును తౌలువుల యందును తలయందుశు దురనపుట్టి శుషి_ం౦చును, 
మెకము (గృమును. ముక్కు_లనుండి తా మృవర్హంబును న్వచ్భంబునైన ద్రవము కారును. 

శ నారి అ ఇెవ్రలయందు గుమను ధ్వని పుట్టును. ఇయ్యది శ్రీమిజశిరి రోగ మని భావము. 
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కెర్రీ సూర్యాపవ_ర్థలక ణము థతా- 

నూరోషదయం వా వతిమనవము సము వె నమ్ సూం ప్ర ౦ వ్ర మన్ల నృ మతు.ఘవంరుక్ సమువై తిగాఢమె, 

వివర లే చాంశుమతా సెహౌవ సూర్యావవృతౌ వినిన రలే చ, 
@ మ వారి — 

సర్వాత కం కపషతవమం వికారం సూర్యాపవ రంతముదాహరని్ని రి 
ట్రీ రు —0 ఆజా 

కంటియందును కనుబొమయందును సూరోోదయకాలమున కొంచెము నొప్పి 

పుట్టి సూర్యుసు వృద్ధినొంది పొద్దాక్కు_సరికి నొప్పియు "మెల్ల మెల్లగ కొంచెము 

కొంచెము వృద్ధినొందుచు మధ్యాహ్న కాలమునకు మిక్కిలి తీవ్రమై, సూర్యుడు పడ 

నుటి చెనకు (వ్రాలి కొంచెము కొంచెముగ త్రీ వ్రత నుడుగుచుండ నొప్పియు క్రమ 

ముగ కొంచెము కొంచెముగ తగ్జుచు;, సూర్యుం డ_స్తమించుసరికి నొప్పియు నిశ్శేవముగ 

శాంతి నొందును, రాతి యంతయు శాంతముగనే యుండును. మరల మరునటినాడు 

మామూలుగ నొప్పి కల్లును దీనిని సూర్యాపవ ర్హ మని వచించెదరు. ఇయ్యది త్రిదోష 

UU 
కరంచ కష్టసాధ్యముగ నుఎడును. 

ములును సమములుగ పృకోపించిన నన్నిపాతమువే గల్గును, కావున మిక్కిలి బాధా 

నులీియు వాగ్భుటమున; వి త్తానుబద్ధళప్టై మీభూూ)లలాటేము మాగుతక్కి రుజం 

సస్యన్షనాం కర్య్యాత్ అకునూరోగ్టీ్ద యో వయామ్” (ఆ. వా. ఉ, అ. ౨౨. శో ౧౮౯) 

అని చెప్పబడినది. ఈ వాక్యముచేత నీ వ్యాధియందు వాతము పి త్రముతో గూడి సూర్యో 

దయ'కాలమునకు కణతలయందును కంటియందుకు కనుబొమయందును నుదుటియందును 

తీవృమైన భాధ కల్లించు నని తెలినెడి. మలియు “క్షుద్యకస్సా విశేషతః, అవ్యవస్థిత 

ఫీతోన్తనుఖా” (అ. వా. ఊఉ. అ. ౨కి. ల్లో ౧౯ అని వాగ్భ్ళటుడు. చెప్పెనుగాన 

సచాధ అకలిగొనియుండు సమయమున మిక్కిలి తీ వృముగ నుండు ననియు, సుఖో్ష 

స్పర్శమునందు కల్లు సుఖము నియమము లేక మొుకవ్వుడు శీతోవచారముల చేతను శీత 

స్పర్శముచేతను నుఖము కల్లు ననియు, మరియొకవ్వు డుష్టృస్పర్శమున సుఖము కల్లు 

ననియు తెనినెడి. ఈవిషయమునే ను శు, తాచార్యుడు విశదముగ నిట్లు చెప్పెను: 

“ఫికేన శాన్తిం లభలే కదాచిదు ప్టేన జన్తుస్సుఖమాప్నుయాచ్చ; తం భాస్కరావర్హ 

ముచాహారన్లి సర్వాళ కం కస్టతమం వికారమ్” (సుశ్రుత. ఊ అ. ౨౫) సుశ్రుత 

వాగ్భుటాదులు దీనిని సూర్యావర్జ మని చెప్పిరి. (మాధవకరుడు మాక్రేము సూర్యాప 

నర్ధ మని చెప్పెను. నామమాత్ర, భేదము కాని లక్షణ భేదము కన్పట్ల్టదు 

మరియు ఈవ్యాధియందు మధ్యావ్నామువరకు బాధ వృద్ధిన్ ది మధ్యాహ్న 

మునక్కుపె శాంతినెందుటను కారణముల (గృంథాంతరమునం దిట్టు -చూపిరిపాాా 
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“సూర్యనోమాత్మ కా నిత్యమహేతూ క్ త్తమారుతే కర్వా శే వేదనాం తీ వాం దినా 

త్వూర్యావ్నా ఏవతు. ఆదిత్య తేజసా యు నే నివృశ్తే సె౭పి చ భొస్క_రే, స్యోతసాం 

వివృశత్వాచ్చ తశ శ్లేహాది గచ్చతి. ఉద్దతో మాళరిశ్వాచ స్వమార్హం ప్ర, మతే, 

తస్తాన ధ్యన్ది నాభూర్ణ ఏం వేదనా త, ప్రశామ్యతి. * పిత్తము స్వభావమవేతే సూర్యా 

కోశము. (ఊప్టప్రభానము.) వాతము స్వభావము చేత సోమాత్ర కము. (శీత ప్రధానము) 

కవన, స్శుడురు కలిసి యీరోగము కల్లుటవలన తమతమ నైజ ప్రభావమున సీవ్యాథి 

యందు తీవృ మెన బాధ కల్రించును. అంచు మధ్యాహ్న కాలమునకు మున్ను సూర్యుని 

శాపమువేర పిత్ర మ ప్పటవ్వటికని వృద్ధినొ"ంది తీవ మైన బాధ గల్లించును. మధ స్టహ్న 

మునకు పిమ్వట సూర్యుని "లేజ మప్పటప్పటికిని బస్టటు చేసి & శ్రము కనుము శాంత 

పడును. కష్టము వృద్ధినొందును. వాతము సంచరించు సో స్మోతస్సు తెరవబడి యుుడుటం 

జేసి వాతము తన మార్షముల మూలముగ తన స్థానమున చేరును. శీత ప్ర ధానమెన 

కఫము ప్రబలముగ నుండుటం జేసి పిత్తో్రేకమున గల్లిన త్మీవృమెన బాధ మధ్యావ్నా 

మునకు పిదవ | కృమముగ తగ్గి; అస్తమయమునకు శాంత మగును అని భావము. 

ఈవ్యాధి “సర్వాత్మ కం కష్ట్రతమం వికారం” అకు వాక్యము చేళ కొందరు సన్ని 

పాతేజ మని వచించిరి. 'విశ్తానుబద్ధ. . .మారుత?' అని వ"గృ్భృటాచార్యుడును, “నూర్య 

సోమా. . .పీ త్తమారుత్ కురా త అను వాక్యముల చే నిశర రంత, కారులును వీత 
ద 

వాతములచే గల్లు నని చెప్పిరి. అయినను క వ్యాథి సన్ని పాఠము చే జనించినను పీల్ల 

వాతములు శెండుళు ప్రబలముల్రై యుండు నని వాగ్భుటాదుల యీ పొయము గాన 

పరస్పరవిరోధము లే దని యెరుంగునది. 

మరియు _సూర్యావ_ర్ధవివర్యయముకు విదేహు.. డిట్టు వెప్పెను:ాళర, 

వాతానుగం పిత్తు చితం శిరసి తిష్ట, మధ్యాహ్నే "తేజసార్కస్య తద్వివృద్ధం 

శిరోరుజమ్. కరోతి వె త్తికీ ఘోరాం సంశామ్యతి దినతయే, అస్తంుగ త వ్రభాహీచే 

నూర్యేనాయుర్వివర్గ తే. పిత్తం శాన్తిమవాప్నోతి తతశ్శామృుతి వేదనా, నీవు పిత్తా 

నిలకృతః సూర్యావ _ర్హవిపర్యయః. *7 ల్సి త్రము వాఠముతో గూడి శిరంబునజీ యుండి 

మభ్యావ్నాకాలమునకు తీవ్రమెన సూర్యుని తేజస్సు చేత నుత్కటముగ వృద్ధినొంది 

మిక్కిలి తీవృమైన బాధకు న్నన కల్లించుకు. పిదవ క్రమముగ సూర్యుడు ప్రభా 

హీనుడే య స్తమించిన వీదప వాతము వృద్ధినొంది ఏ ఏీ లము శాంత మగుకు. దానం చేని 

పి త్రమున తీవ్రముగ జనించిన కలనొప్పియు శాంతి నొందును, ఇయ్యది సూర్యావదర్త 

వివర్యయ మనబడును అని భావము. 
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ర 9. అనంత వాళేసం ప్రా ప్రి వీలశీ ణము ర్రికా=- 

య పూ స్తుదుషా స్త్ర ఏవ్వమన్య్యాం సంపడ్యఘాటాసురుజాంసుతి వ్రామ్, 

కురగ న్స్ యోఒ శీభువి ek న్ స్థితిం కరోత్యాశు విశ శవత స్తు, ఓ 

గణస్యపా ర్భే ఏతుక రోతికమ్నం హను గ్ గృహంలో చనజాంశ్చరో గా౯, 

అన నవాతం తముడాహరన్పి వేప శ్ర యూళ్ధం నిరసో వికారమ్, 10౮ 

వాలే-పిత్త-కఫములు మూడును సమములుగ (వ్రకోవమునొంది "మెడకు వెనుక 

పృక్కనుండు మన్య యను సీరలు శుడిటిని కదలనీ మక బంధించి పెడతలయందు 

మిక్కిలి త్మీవ్యమైన నొప్పిని కల్లించును. కన్నులయందును కనుబొమలయందును కణ 

శలయందును విశేషముగ నతిత్వరలో వ్యాపించి మిక్కిలి తీవృమైన బాధ కల్లును. 

వెక్కిళ్ల యందు కంవమును కల్లించును. అంకిళ్ళను కదలక వట్టియుండును. కన్నుల 
య ౧ య అం 

యందు పలుతెరగులైన నేత, రోగములను గల్లించుశు. ఇయ్యది అనంతవాత మను శిరో 

రోగము. ఇది ము చుదోపముల పృకోవమున జనించును, 

0 10. అర్ధావ భేదకనిదాన సంపా పప్పీ లశ్నణము ధి 

మాయాళనాత్యద్ధ్యశనప్రాగ్యాశా కన (య) మైథునై,, 

పేగసర్థారణాయాసవ్యాయామై! కువితో౬నిలః, 1l 

శేవలస్పకఫో వార్థం గృహతా్యా స్ట్్రస్రో బలీ, 

మున్యాభూ)శజ్ఞకర్ణా కీలలాటా ర్థే తి చేదనామ్, 12 

శ స్త్రారణినిఖాం Ws త్తి వాం “సోఒన్థావథేదకః, 

నయనం వాథవా శ్ త్ర, పాస వృద్ధో “వినాళ యేల్. 18 

జెడ్డులేక రూతు మైన వమన భుజించుట, తాను భుజించు పంమితిశన్న 

చెక్కువగ భుజించుట, భుజించినతోడ'నే మరల భుజించుట, తూర్పు గాలిని విశే 

ముగ సేవించుట, మంచులో నుండుట, తేన బలమునకు మోరి స్తీ సంభోగము జేయుట, 

వాశమూూ త పురీహాది వేగమును నిరోధించుట, శరీరమునకు |క్ళముమునుబుట్టించు పనుల 

జేయుట, తన బలమునకు మిక్కు_టముగ శరీరవరి శ్ర నుము జేయుట ఈ కారణముల చేత 

వాతము మిక్కిలి (ప్రకోవమునొంది కేవలము వాతం_బైనను, కఫముతో గలిసీయొనను 

శిరస్సునం దర్ధభాగ మున జేరి యాప్రక్కనుండు మన్య యను సిరలయందుకు, కను 

భొమయందును, శెవియందును, కంటియందును, నుదుటియందును మిక్కిలి తీవ మైన 

నొప్పిని కల్లించును. అట్టి నొప్పి వాతము వీవ్రక్క-బేరునో అప్రక్కనే (పెకేష్నిన 

మాధవి 6 



ర్ర2 మాధవనిదానే 

అవయవములలో నొక చెంపయండె సగభాగమును కల్లును. అనొప్సి ఆయుధమువ్వే 
పగులదియునట్టును, ఆరణిలో నగ్నిని మధించువిధముగను మిక్కిలి త్మీవ్యమె యోరువ 
శక్యము గాకుండును. ఇయ్యది అర్థావ భేదక మను శిరోరోగము. ఇది నానాట మిక్కి_లి 
వృద్ధినొందినయెడ నావ్రక్కనుండు నొక కంటినెనను చెవివైనను చెడగొట్లును. 

మఆీియు వాగ్భటాచార్యుడు:_“వకాత్కు_వ్యరి మాసాద్వా స్వయ మేవ ప్రశామ్యతి” (అ. వృ. ఊఉ. అ. ౨౨. నో. రా) అను వాక్యముచేత నీవ్యాధి వదు 
వెదు దినములవటికైనళు చెందినములవటిశైనను తీవృముగ బాధించి పిమట చికిత్స 

ర లేకయే తనంకట శమించు నని చెప్పెను. 

సుశ్ఫుతుడు దీనిలక్షణము శు ఇట్టు చెప్పెను: యస్ఫో _క్షమాజ్దం రుజశే 
ఇర్భమాత్రం సతోద భేద భమ మోహశూలై 9, వయెద్దశాహాదథ వావ్యకస్థాల్ స్యాదర్ధ 
"భేదం (త్రీశయాద్వ గవ స్యేల్ ” (న్ముశ్కుత, ఊడ. అ. ౨౫%) మూడుపోషములు ళిరం 
బునం దర్ధభాగమున శేకి సూదులతో బొడిచినట్టు పోటుకు, వగులదీయునట్లు నొప్పి యు, 
త్మీప్యమెన శరాలంబుశు కల్లించును. దానం వేసీ మూర్భయు కల్లును. ఇవి యర్థావ భేదక్ష 
మనః శిరోరోగము. ఈవ్యాధి మిక్కిలి తీవ్ర మె ఒక వతకాలమునవై నను వదిదిశముల 
వానను చికిక్సచేయకున్నను తనుతనే శమించుకు అని యర్థము. ఈచాక్యము చేశ 
సీవ్యాధి సన్ని పాతముచే గల్లు ననియు, ఒక పత కాలమునశై నను వదిదినముల నై నను 
తనంతచే శమించుననియు తెలిసెడి 

ఈ కాలనియమమును విచేహుడు ప్రకారాంతరముగ నిట్లు ఇప్పెను:___ 
ce జో 

ఖై 39 9 9 | జా కథా క్స్యృవాత్సపజాహాత్స జానాాసాచ్చ జేహినాక్” ఈన క్య్వముచేత  నీవ్యాధి 
మూడు దినముల కె నను, వదుదినముల-కెన, పకీ కాలమున నను ఒక మాసమునశె నను 
తనంతచే శమించు నని తెలినెడి. వ్యాధి శమించుట కిటి కాలనియనుము వ్యాధిస్వభావ 

వ వై చిళ్యమువే గల్గును కాని వేరొండు కారణము లేదు. మజియు ను శుతమున 
సన్ని పాఠమున నీవ్యాధి కల్లు నని చెప్పబడెకు. కావున ప్రకృతమూలమున “క్రుపితో2 
నిలః శవలస్సకఫో వాపీ అను వాక్య్యమునకు నీ వ్యాధి (త్రిదోవములచే గల్లినను ఆ 
మూడు దోషములలో వాతం బొక్క_టిమైనను వాతకఫములు రెండైనను మిక్కిలి 
బలిష్ట్రములుగ నుండునని యర్థము చెవ్వుట సమంజసము, లేనిచో మళ భేదము బాధించు 
నని యొణుంగునది, 

అధ 11. శంఖకలతమణము ఏత 

రక్తాపితానిలా దుష్టాః శజ్బదే శ విమూర్శితాః, 
త్రీ వగుగాహరాగం హి శోథం కుర్వంతి డారుణమ్, 14 
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స శిరో విషవద్వేగీ నిరుథ్యాశు గలం తథా, 

త్రి రాశ్రాజ్టీవితం వాన్లి కస్ధకో నామతః వరమ్, 

తృ హోజ్డీవ వతి ఛి శై పజ్యం ప్రత్యాఖ్యాయ సమాచేేత్ , 15 

ర క్షంబును, పీ త్తంబును, వాతంబును తమతమ స్థానములయందు తొలుత వృద్ధి 

నొంది, పదవ మిథ్యావోరాదులవే ప్రకోపమునొంది కణశలయందు జేర యచ్చోట 

మిక్కిలి (క్రూరమగువాపును. గల్గించుకు.. ఆ వాపు మిక్కిలి తీవ్రమైన నొప్పియు 

మంటయుకల్లి యొజ్జినె యుండుశు. అయ్యది పొమువిషమును బో లె నతిశీభు9ముగ తల 

శిక్కి_ కుత్తుకలో నడ్డగించి, మూడురా, తు బు చికిత్స లేక గడపిన మకుజుని తప్పక 
లో 

చంపును. కావున వైద్యుడు ఈ చ్యాధి కుదురుట కష్ట మని చెప్పి మూడుర్నాత్రులకు 

లోవల నతి శీళఘ్ళుముగ దగినచికిక్స 'జేసినచో నొకవేళ జీవించును. ఇయ్యది మిక్కిలి 

ప్రార్యమైన శంఖక మను వ్యాధి. 

వా వెప్పిన ప, కారము ఈ వ్యాధి రక్తపీ త్తవాతముల మూడిటివే గల్లు నని తెలి 

సెడి. సుశ్కుతాచార్యుడు. “శంఖా శి, తో వాయురుడీర్ణ వేగం కృతానుతాపః కఫపిత్త 

రశ (ను. ఉం అ ౨౫) అని చెప్పెను. కావున వాతమును ప్రథానముగ జేసి కఫ 

పి తర కములు మూడును కలిసి యా వ్యాధిని కలిగించు నని యాశయము. 

వాగ్భటాచార్యుడు దీనిలమణము నిట్లు చెప్పెను: ఆాచీపిళ్తప్రధానై ర్వాత 

మ్యైంశ కశ ఫస్సళ్ జికె, తీవృదావారుజారాగ ప్రలాపజ్వరతృఢ్భమాః. తిక్తాస్యః పీత 

వదన! కీపృకారీ స శజ్ఞక$ి, “స్తే కాశ్రాళ్డేదికం వాన్ని సిధ్యత్యస్యా శుసాధిఠతక (అ* 

వ్ఫా. డ్. అ, ౨౨, కో ౧౬-౧౮ పీ త్రమును ప్రథానముగ చేసి వాతకఫర కృములు 

కణకలయందు శేరి. వాపుకు కల్లించును. అయ్యది రక్షవర్భ మె మిక్కిలి తీవ్రమైన 

సొప్పియు మంటయుం కల్లియుండును. ప్రలాపంబును (అసంబద్ధముగ మాటలాడుటు, 

జ్వరంబును, డప్పియం, మెకంబును, నోరు వేదుగ నుండును, ముఖము పచ్చా యుండును, 

ఇట్టి లక్షణములు కల్లీనది శంఖక మనబడును. ఇయ్యది అతిశీవ్రంముగ మనుజుని 

చంపుకు. మూడు దినములలో రోగికి కీఘ్ళముగ తగినచికిత్స శేసినచో నొకవేళ రోగి 

బ్రతుకును. (మూడు దినములు గడచినయెడ సాధ్యము కా దనుట్ర ఈ వాక్యము చేత 

ప్పి వము ప ద్రథానముగనుండ్ వాతకఫర క్తములును కలిసి శంఖకమును కల్టించునని వాగ్ళ 

టుని యాశయ మని యూహి ౦వదగియు న్నది. 

విజేవు డిట్లు వెప్పెను:---"చీయతే తు యదా పిత్తం శజ్ఞయో రనిలాచితమ్, 

నిరుణద్ధి కతో మర్శ పరిపూరితముల్బణమ్ తతశ్ళస్ధ్ " ప్రరుత్యే శే ద హ్యుశే ఇవ 
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వహ్నినా సూవీలిరవ తుద్యేతే నికృల్యేలే ఇవాసినా. శజ్ఞకోనామ శిరసి వ్యాధి 

త్ర, గాత్రాశ్వరమంతకృల్ , కుళ'లేన హ్యువ 

క్రాంతః త్రిరాత్రాదేవ జీవతి” పిత్తము వాతముతో గూడి కణతలయందు జేరి యందలి 

మర్శమును 'ఫూంర్తిగ వ్యాపించి యచ్చోట నివ్వున కోల్చిననిధముగ మంటయు, 

సూదులబొడిచిన విధముగ చురుకు చురుక్క_ని పోటును), కత్తితో గోసీన విధమున తీ వ్ర 
మైన చాధయు కల్టును. ఇది మిక్కిలి తీవ్నమెనళంఖ మను వ్యాధి. ఈ వ్యాధియందు 

శేషనుదారుణక, త్ళహ్లొ మూర్చా జరరకర$ 

దప్పీయు, మూర్భయు, జ్వరంబును కలుగును. ఈ వ్యాధి మూడు రాత్రులు కడ చిన 

యెడ తప్పక చంపును, కావున మూడురా త్ఫులకో లోపల సనుద్ధుడగు వైద్యుడు 

చికిత్స చేసిన యెడ నొక వేళ నిమ్మశించును అని యర్థము, 

క జాక్యముచే సీవ్యాధీ పి త్తవాతముల ండిటి చే గల్లు నని తెనినెడి, దోవ 

సంబఎధమున నించుక భేదము వెమతములయందు కల్లినను, ఇది మిక్కిలి ్రూరమెనది 

యన నంశమున ఫల భేదము లే దని యెజుంగునది. 

(ఇత్తెరంగున నుద్దెశ ప్రకారము ళిరోరోగ భేదములు వదువొకండును నివరింవ 
బడినవి. 

పతి శ్రీవూధవకరవిరచి తే మాధవనిదానే 

శిరోరోగనిదానం సమా వమ, 
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వహ్నినా, సూవీలిరవ తుద్యేలే నికృల్యేలే ఇవాసీనా. శస్ట్రకోనామ. శిరసి వ్యాధి 
శేవనుదారుణక, తా మూర్చా జరకర$ త్రీ, రాత్రాత్పరమంతక్ళల్ , కుశ'లేన హ్యువ 

క్రాంతః త్రి రాత్రాదేవ జీవతి” పిత్తము వాతముతో గూడి కణతలయందు జేరి యందలి 

మర్శమును ఫూర్తిగ వ్యాపించి యచ్చోట నివ్వున కాల్చినవిధముగ మంటయు, 

సూదులబొడిచిన విధముగ చురుకు చురుక్కని పోటుకు, కత్తితో నోసిన విధమున తీవ, 
మైన బాధయు కల్టును. ఇది మిక్కిలి తీ వమెనశంఖ మను వ్యాధి. ఈ వ్యాధియందు 

దప్పీయు, మూర్భయు, జ్వరంబును కలుగును. ఈ వ్యాధి మూడు రాతు లు కడచిన 
\ 

యెడ తప్పక చంపును. కావున మూడురా త్ఫులకో లోవల సనుద్ధుడగు వైద్యుడు 

చికిత్స చేసిన యెడ నొక వేళ నిమృళించును అని యర్థము. 

త జాక్యముచే నీవ్యాధి వీ త్త హాతముల 'చండిటి చే గల్లు నని తెనిసెడి. పోవ 

సంబఎధమున నించుక భేదము పెమతములయందు కల్లిననుు ఇది మిక్కిలి (క్రూరమెనది 

యళ నంశమున ఫల భేదము లే దని యొజుంగునది. 

(ఇత్తెరంగున నుష్దేశప్ర, కారము శిరొరోగ భేదములు వదునొకండును నివరింవ 

బడినవి 

ఏతి శ్రీమాధవకరవిరచి తే మాధవనిదానే 

శిరోతరోగనిదానం సమా_వ్హ్పమ్, 
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శ ఆ ౨ శ్లో. ౨౨) “మాసీమాసీ రజః స్త్రీణాం అని యువ్మకృమించి చెప్పిన ప్రకా 

రము ప్రతిమాసమునందును స్రీలకు బుతుర_క్షము వెడలుచుండవ'లెను; అట్రియెడ నా 

బుతుర కము ప్రతిమానమునందును పరిమితి కధికముగ 'వెడలినను, లేక నియతమగు 

బుతుశాలమునగాక ఇతరకాలమునందును అధికముగ వెడలుచున్నను అయ్యది రక్త 

ప్రదర మనబడును. మలియు “అనస్ఫక్ (రక్త కం) దీర్య'తే ఆని సీ న్నితి---అస్ఫస్టరక” 

అను వ్యుత్ప త్తిచేత ఏవ్యాధియందు రక్తము ఛేదించి సృవించునో అయ్యది ర కప దర 
—o(U) 

మని యన్వర్గముగ చెయింగునది. 

అరి కఫజర క్ష వ్ర దరలత్షణము ఖా 

ఆమం సపిచ్చాప్రుతమం సపాజ్డు ఫవ్రలావక కతోయ పృతెమం కఫాత్తు, 

కఫపృకోవమున గల్లిన రక్ష్మవ వరమున బుతుర క్తము ప్యోమః గాక బూరుగ, చేప ప్ర కల 
ట బంకవ టె బందన కల్లి పాండువర్హ ంబె వెడలుళు. లేక గం జినీళ్ళ (అన్నము 

నుండి వార్చిననీళ్ల ) వలె రంగకల్లి వెడలును. 

అరి పీత్తజర క్ష పృదరలకు ఇము ఈ 

సపీతనీలానీతర క్ష కృముప్ల్రం వీత్తార్తి ర్తియు కం భృశ మేతి పీతాత్ , 3 

పిత్తమున గల్లిన ర క ప్రదరమానందు బుతుర కము పీతవర్ణంబైనను నీలవర్గం 
'బెనను నల్ల్బనిరంగైానళు ర _క్షవర్ణంబెనను కల్లి వేడిగ వెడలును. అట్టియెడ పిత్తమున 
జనించుపోటు మంట మున్నగు బాధలు కల్లును. 

అర వాలికర_క్ష పృదరలక్ జము రత 

రూమారుణంఫేనిలవుల్చముల్పం వాతా ర్తి వాతాత్చిశితోద కాఛమ్, 
వాతమున గల్లిన ప్రదరరో గమున రూతుంబును, అరుణవర్గంబును, నురుగుతో 

గూఃడినదియు నగు రక్తము వాతమున గల్లు నొప్పీ మున్న గు బాధలతోగూడి కొంచెము 

కొంచెముగ సృనించును. మరియు మాంనముకడిగిన నీఠుపవలెసాడ సృవించును. 

-అం సన్ని పొతజర క్ష పృదరలత్షణము 9అా- © 
సమద దృసర్చి ర ర రితాలవర్ష్మ 0 మజ్ఞాప్ర, కాళం కుః+పం తీదోషాత్ , 

తంచాష్యసాథ్యం ప్ర వవద “నతజ్ జః నతత త్రకుర్విత భివకే చికిత్చామ్, 

త్రిదోషసన్ని పాఠమున గల్లిన రక్త ప్రదరమునరదు 'తేఇళు చేనిని వారిదళమును 
బోలిన వర్ణ ముకల్లి; "లేక కొవ్వునలె మిక్కిలి జిడ్డుకల్లి చిక్క_నై దుర్చంభముతోగాడి 
రక్తము విశేషముగ వెడలును. ఇయ్యది మిక్కిలి యసాధ్యము కావున చికిత్స చేయిదగదు, 

థి ఆసాధ్యర_క్ష్మప్రదర లశ కములు ధియా 

0 అధ్య శశ్వత్సవ_స్తీమాస్రావం తృష్టాదాహజ్వ రాన్ని తామ్, 

టీణరశక్లాం దుర్భలాం చ తామసా థ్యాం వినిర్టి ఇత్ , J 



అసృగ్షరనిడానమ్ 567 

ర క్ట ప్రదరము కల్లిన స్త్రీ మాటిమాటికి రక్తము సృవించుచు దప్పి, మంట, జ్వర 

మును. కల్చియున్నను, రశ్తము శీణించియున్నను; బలహీనం చై యున్నను అసాధ్య 

మగును. 
-ఎం నిరుహైరవ లత్సణము థిణా- 

బెటాం 

మూసాన్నిష్పిచ్చదాహో_ర్రిపఖ్చు రా ఆానుబస్థి చ 

నై_వాతిబవులాత్యల్బం ఆ రవం శుద్ధమాది సత్ . 6 

*న్ట శాస్ఫృక్స)తిమం యచ్చ యద్వా లాషమారసోవమమ్, 

తదా_ర్హనం ప్రశంసంతి యచ్చాప్పు న నిరజ్య లే, గ్ 

పిచ్చిలము గాక, మంటయు నొప్పియు లేక మానమున కొకవరి యెదురాత్రులు 

మిక్కిలి యధికంబును న్వల్పంబునుగాక సృవించు బుతుర _క్షము శుద్ధమె దోషరహిత 

మని యెజుంగునది. మజియు కుందేటి "నెత్తురువలె రంగుకల్లి, "లేక లత్తుకవర్గమైన కల్లి 

బట్టకంటినపుడు నీళ్లతో కడిగినయెడ బట్టకు ర క్రవర్హము కలుగకుండునది దోవములేని 
బుతుర క్ష నుని యెజుంగునది. తంత్రాంతరమున ఈ విషయము నిట్లు చెప్పబడినది: 

“నుశేన్దగోవ (ప్రతిమం స్నిస్ధం చ మధుగస్థి చ, ఆపిచ్చిలమశీతం చ య'ద్వానో న 

విరప్ణాయేల్ +” వర్షాకాలమున బుట్టు అర్జ్రపురుగువలె రక్తవర్ణంజై స్నిద్ధమె "లేనెవలె 
చలా 

పరిమళము కలిగి పిచ్చి  లంబును ఫీ తంబును గాక గుడ్డపై సోకినపుడు ఎజ్జనిరంగు గుడ్డ కంట 

కుండునది పోషములేని యా రవ మని యెటుంగునది. మణియు “ స్ర్రణామృతుర్భవతి 

పోడశ నానరాణి” అని శంత్రాంతరమున స్తీ లకు వదునారుదినములు బుతుకాల మని 

చెప్పియున్న ది. "కావున రకము కొంచెముగ సృవించుచున్న యెడ చె దుదిసీములకు 

పిముటకూడ నార్తవము అనుసరించియుండు నని యొలుంగునది. 

బ్రతి శ్రీమాధవకరవిరచిల మాధవనిదానే 

అసృగ్గరనిదానం సమా _ప్పమ్, 

*క బలుతు కాలమునందు గర్భ'క "రణ మె స్త్రీల శేడవధాతువుగా నుండునది ఆర్త 

వము. ప్రతిమాసమును బుతుకాలమునకు నూచకముగా నుండీ గర్భాశయకో ధనమున 

కుపషయోగవడు రకోవధాతురూవ్యమెనది రజన్సు: ఇదియే ఆధికము గా దోవ పృకోపవశ 

మున (బ్రృవ_ర్తించినచో నస్ఫగ్గర మనబడును. అందు “శ వాస్ఫక్ ” ఇత్యాది లత్షణము 

శుద్ధార్తవముయొక్క_ స్వరూపమానకు జెందిన దని “మాసాన్నిష్పి కే" త్యాదిలక్షణము 

శుద్ధ రజస్సునకు సంబంధిం చినదనియు వివేకమును (గృహింవవలెను, ఆ_ర్హవరజస్సుల క చేద 

ముగా శా స్త్ర "కారులు వ్యవవారించుటకు శందును కలసీయే బహి ర్లతేమగు చుండుట కారణ 

మని తెలియవలెను. 
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శ్రీ 

రవదోషమునకు సంబంధించిన రక్ష 

గలు తూసెన్యావక్త నిదానమును చెవుట:ాా 
౧ —0 

_క్షపృదరముశు జెస్పినపిదవ దుహైర్థవమున 

గి యోనివ్యావ త్సంఖ్యా కారణములు రతా 

వింశతి ర్వా్యాపదో యోనా నిర్దిష్ట రోగసప్త “హా ) 

మిథ్యాచా రణ తా,సీ ప్రై స్రకౌం వ్ర “పదుష్టేనా _ర్లచేన చ, l 

జాయంలే వీజదోషాచ్న జై చాన్చ శృణు తా; పృథక్, 

స్తీ లకుమ్మాతము జనించు యోనివ్యావత్తు అను రోగము ఇరువదివిధము లని 
చు wy ఎ 

రోగసంగృవామున చెవ్పబడినది. ఆయోని వ్యావత్తులు అవిస్యృములగు నాహారవినోరాదుల 

వేళను, బుతురక్తము వెడుట చేతను, తల్లిదం డ్రులయొక్క_ శుక్రా ర్హృవరూవ్యమైన బీజము 

మొక్క దోషముచేతను, బై వికమగు కర ,పరిపాకముచేతను స్త్రీలకు కల్లను, వానిలతణ 
యా జ్ర ౧ 

ములు వేరువేరుగ నిట చెప్పబడును. 

(చరక సూ క్రస్థానమునండలి రోగనం గ సారూవమెన అస్లోదరీయా (౧౯) 

ఛ్యాయమున “నింళ తి? యోనివ్యావదః" అని నిర్దేశించి, వాొనిశేదములు వివరింవబజి 

నవి. ప్రకృత, గృంథ్రమునం దట్టి చరకమతముచే సగ్భహింప దలచి యావిషయమునే 

“నిర్దిష్ట రోగసం గ హే” అని నూచింపబడెను 

మజీయు యోనిరోగములు కల్లుటకు ముఖ్యకారణముకు న్నుశు, తాచార్యు 

డిట్లు చెప్పెను: '' పృవృద్ధలిజ్ద పురుషం యాళ్యర్థమువ సేవ లె, రూజు దుర్బల 

చబాలాయాకి తస్యాః వాయు! (ప్రకువృతి. స దుష్లో యోనిమానాద్య ఇోూనిరో 

య కల్పే,” మిక్కి_లి రూతు మెన శరీరము కల స్ర్రేయుకు; బలహూనయెన నస్ర్రీయుక్కు 

వసితనమున నుండు (బుతుమతికాన్సి స్త్రీయును మిక్కిలి “పెద్దదియగు భింగముకల 
పురుషునితో సంభోగము బేసీన (శ్రీంద  జెప్పబడు యోనిరోగములు నంభవించు నని 

యర్థము. అట్టి సంభోగముచేళ వాళము మిక్కిలి ప్రకోవమునొంది యోనిలో బేరి 

రోగముల గలిగించుకు. ఈ వాక్యము వేత యోనిరోగసామాన్యముగ వాతము మిక్కిలి 

పృబలమై ప్రుధానముగ నుండు నని తెలిసెడి. 



"'యోనివాొ ర్థిపన్ని దానమ్ 569 

శు) నెతికయోని వ్యూవళ్తు లెదు అందు ఉఊదెావర్తలవతీణము శ్రఖా- 

జ్ స: ం చై 
సాఫేనిలముదావరా రజః కచ్చ ముళఖ్బుతి, ల 

ఆ ర్హవము నురుగుతోగూడి యోనిద్వారమునుండి మిక్కిలి కస్టముచే వెడలించిన 

నయ్యాది యుదాదర్తం బకు యోనివ్యావత్తు, ఈవ్యాధియందు వాతము పృతిలళోమముగ 

చికి నంచరించును. కావున నుబావర్త మని యన్వరగ్థముగ చెప్పబడును. 

-ఇక్రుర్రె వంఛ్యావిప్పుతాలక ఇములు థి 

వన్దారాం నష్టైర్హవాం విద్యత్ విఫ;తాొం నిత్య వేదనామ్, 
డు ఉం ౧౧ 

బుతుర క్షము బొత్తుగ నశించి సంతతి గల్ల కున్న యెడ నయ్యాది వంధ్య యను 

యోనివ్యాసత్తు. వాతము ప్రకోషించుటం చేసి యెడ తెగక చాతమున గల్లు పోటు నొప్పి 

మొదలగు చాధలం పీడించుచున్న యెడ నయ్యది విప్పుతే యను యోని వ్యాపత్తు. 
యం ఇ జాకి 

ఇం సరిపుతాలక్ణము రఆా- 
(ap) 

కరి తాయాం భవతి గా మధరేణ రుగ్చ్వ శమ్, 8 
రిస తాయాం భవతి గ్ర్రామ్యధధరణ రుగ్భ్భ 

యోనియందు 'వళము వ్యాసం చియుండుటం జేసి సంభోగ క'లమున మిక్కిలి 

బాధకల్లును, ఇది వరివ్లుత యను యోనివ్యావత్తు, 

UG వాతళాలత్షణాము రతా 

వాతలా కర్క- క _స్తట్ట కశూలనిసోదపీడితా, 

చతసృప్సుపి చాడ్యాాసు భవ_న్హ్యనిలపవనాః, 4 

యోని వాళమువే వ్యానీంచియుండుటవలన నొప్పియు పోటు కల్లి కర్కశం 

బును కఠినంబునై యున్నచో వాతల యను యోని వ్యావక్తు. వై బెవుబడిన ఉఊదావర్హ, 

వంధ్య; విపుత, వంవుశ యశు నాను యోని వ్యావత్తులయ౨దును, (వాతల యను నీవ్యూథి 

cn థా 

యందును వాతమున గల్లు చాధలన్నియుః విశేషముగ నుండును. (కావున నీయై దును 

వాత ప్రకోపమున జనించు యోని వ్యాపత్తు లని యొణుంగునది. 

అం పె లికయోని వ్యాపత్తు లెదు; ఆందు లోహిత కయాలత్ష ణము రతా 

సదాహం థీయళతే రక్తం యస్యాం సా లోహితతుయా, 

ర కం బధికముగ స్రవించుట వేత యోనిలో మంటపుట్టి నానాట రక్తము 

నళించుచున్న యెడ లోహితతమ్షయ యను యోనివ్యావత్తు ఆని యొజుంగునది. 
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అరి నామిసీలక్ ణము ర9ఆా- 

సవాతముద్ది రెద్బీజం వామినీ రజసా యుతమ్, స్ట్ 

గర్భ థారణమునకు ముఖ్య కారణమె రజస్సుతో గూడిన శుకృరూపమెన బీజ 

మును (గృహించక, వాతసంబంధమునం బేసి బె బెట వెడలించిన నయ్యద్' చామిని యను 

యూనిష్యోవళ్తు. 

ర ప్రుసంసినిపు త్ర స్నే లతణములు ఆకా 
ఆ 

పృస్రంసినీ స్రంసలే చ మోభితా దుష్ప్రజాయినీ, 

సితం సితం హా ని గరం వుత ఘ్న్నీ ర కసంతయాత్ . 6 
థొ థి my VY ఎ 
యోనివాతమువే పీడిందబడి మిక్కిలి కష్టమువే ప్రసవించునదియై మోభకలి?, 

రక్తమును స్వస్థానమునుండి (స,వించునది వృస,ంసీని యను యోని వ్యావత్తు, గర్భము 

పలుమారు. నిలిచిర కము. శ్నీణించినందున  అవ్వుడప్వుడుకు జారివడు చున్న యెడ 
పృుతృఘ్ని యను యోనివ్యాపత్తు. (ఈవ్యాధి రక్తమీయమున గల్గును) 

అరి వీర్తలాలవ్ణము థా 

అత్వరగ్గం పి త్రలా యోనినాహపాకజరానిితా, 
అథ  -—-2 థ జూ 

చతసృవ్వపి చాద్యాస్తు పి_త్రలింగోచ్చ) యో భవేత్ , 7 

యోనియం దధికముగ మంటకల్లి పుండై జ్వరము కచ్చియున్న యెడ పీత్తల యను 

యోనివ్యావత్తు: _పెబెప్పిన లోహిశత్షయ, వామిని, (స్కంసీని, పుతృఘ్ను యను నాట్లు 

యోనివ్యాపత్తుఖయందును (పీ శ్రే తల యను నీవ్యాధియందును) ప తలతణములు విశేష 

ముగ గానంబడును. (ఈయమైదును పిత్తమున గల్లిన యోనివ్యావత్తు బు 

పై త్తీక యోనివ్యావల్ల కణము వాగ్భటాచార్యునిచే నిట్లు 'చెప్పబడియొ:--- 

“యథా నె నై ్వహ్టషతైర్దువుం పిత్తం యోనిముపా శి కమ్, కరోతి చాహూపాఫేషాం 

వూతిగంధజ్వరాన్నితాకు.  భృశోవ్హ భూరికణపనీలపీ తాసితా ర్రవామ్ సా వ్యావ 

తెత్తికో (అ. వా. ఊఉ, అ. 33, శో రో పీత్తవర్గక ములగ నాయాక 'రణ 

ములచేత పీ తము పృకుపితమె యోనిలో చేరి మంటను బుట్టిఎచి పుండు చేయును. 

దానం జేసీ నివ్వునెగలో నున్నవిధముగ మంటయు దుర్రంధంబును జ్వరంబును 

కల్దును. మిక్కిలి యుష్ట్రంబును, దుర్షంధంబును, నీలపీఠ కృష్ణవర్ణంబుశైన యార్త 

సము స్రవించును* ఇది ప్పిత్తమున గట్టిన యోనివ్యాపత్తు అని భావముః 
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ర కఫజయోనివ్యాపత్తు లెదు, అందు అత్యానందాది లక్షణములు ఏలా 

అత్యానన్దా న సంతోషం గ్రామ్యుధర్షేణ గచ్చతి, 
సమాన | కర్ణ్మిన్యాం కర్ణి కా రారూనెె శెబాసృగ్భా్యం ప్రజాయతే, రి 

మైథు నేఒచరణా పూర్వం పురుపావతిరిచ్య తె 

బవుశ శ్వాతిచక ణా త యోర్చిజం న విన్షతి, 9 

ఎంకే నంభోగముచేసినను తృ ప్టిలేకుండునది అశ్యానంద యను యోనివ్యాపత్తు. 

కఫ రక్తములచేళ యోనిమధ్యమున మాంసృగృంథి జనించినయెడ కర్ణిక యను యోని 

వ్యావత్తు. నసంభోగశాలమున పురునునికన్న ముందుగ విరమించినయెడ అచరణ యను 

యోనివ్యావత్తు. పురుషునికన్న నధికకాలము సంభోగమునుండి విరమించకుండునది అతి 

చరణ యను యోనివ్యావత్తు. అచరణ, అతిచరణ యను రెడు వ్యాధులయందు కీ 

నర్భవతి కానోవదు 

అధ శేవృలా లక్షణము ధిక 

'శ్పెషృజా పిచ్చిలా యోనిః కణ్ణూగ గృ స్తా౬తిశితలా, 

చతసృమ్వుపీ చాద్య్యాసు శ్లేషలప్టోద్యుయో భవేత్, 10 

యోనియందు జిగటగ దృవముకల్లి మిక్కిలి దురదకల్లి మిక్కిలి శీతలముగ 

నున్న యెడ శ్రమల యను యోని వ్యావత్తు- పె జెప్పబడిన అళ్యానంద, కర్టిని; అచరణ, 

అతిచరణ యక నాల్లు యోనివ్యాపత్తులయందును, (శ్రేష్మల యను నీవ్యాధియందును) 

కఫమునకు జెప్పిన లతణములు వెేేషముగ గనబడుకు. (ఈ మొదును కఫమున గల్లిన 

యోని వ్యావత్తులు) . 

కఫజయోనివ గ్యవల్ల శ ణము వాగ్భటునివె నిట్లు చెప్పబడినది: ---*కఫోఖిష్య 

సఖః క్రద్ధః కుర్యాద్యోనిమ వేదనామ్, శీకలాం కజ్జురాం ప్రాందుపీచ్చిలాం తద్విధ 

స్కుతిమ్, సా వ్యాపల్ గ్రేష్మిక (అ వా. ఉ. అ, 33, క్లో. రర) స్రోతస్సులయందు 
wy 
దృవమును బుట్రిం చు నాహారాదులచే కఫము ప్రకోపము నొంది యనహాజే యోనిని 

చలగ నుండునటు చేసీ అధికముగ శిలపుటించి జిగటగ ద,వమును కల్లించును. ఏవిధ 
ణు యం లు WG ౧ 

మయిన 'బాథయు నుండదు* ఇది కఫమున గలిగిన యోనివ్యాషత్తు అని భావము. (ఈ 

లతణములన్నియు కై జెప్పిన కఫజనితయోని వ్యాపత్తులయందును కల్లుకు) 

౦ సాన్ని పాతికయోని వ్యావత్తులు వదు; అందు వినీ లక్షణము ధృితా- 

ra మ wa అనా_ర్రవా౭_స్టనీ పడ్డ ఖరస్పర్శా చ మెథునే, 



ర్/2 నవూధవనిడా నే 

బుతిమతి కాక్క యావనము వచ్చినపుడును _స్పనము 'లేర్పడక యున్నచో 

నయ్యాది షండి యను యోని వ్యాపత్తు. ఈ వ్యాధియందు గువ్యూము కర్క_శ మె సంభోే 

“మున కనువువడకుండుశు. 

మరియు దీనిలక్షణముశు వాగ్భటాచార్యు డిట్టు మెప్పును: యోనా చా 

తోవక ప్తాయాం స్తీ చే నీజదోపకః, నృడ్వేషిణ ననీ చ స్యాత్ వణ్దుసంజ్ఞానువ ఖ 2 ( రే 
కమా (అ వో. ఊఉ. అ. ౨౨, కో, 3౯) స్తీ యొస్క (శన కర్ణి యొక్క గర్భ 
గహుయమున యోని చాతశముచే వ్యాప్త ప్రమెయున్న చో అట్రిగర్భమున జనిం చిన స్తీ 

స్తనములు కలుగక, బుతెమతి కాక, పురుమనితో నుభోేగింవ నిచ్చనొనః యుండును. 

అయ్యది తల్లి యొక్క విజదోషమున గల్లిన వండిని యను యోనివ్యావత్తు. ఇది చికిశ్ళప 

అసాధ్యము అని యర్థము, 

జరి అండలీ లక్షణము ధాతా 

ఆతి కాయగృహీ తొయా _స్పరుణారి_స్ట స్త ష్ణ) భవేత్, 1l 

యోని పృమాణమునకన్న నధిక ప్రమాణ మైన ల్రింగముకల పురువునితో నంభో 

గము వేసిన అట్రి యభఖిఘాతమునం బేసి యోనిలోవలకుండి గ్రుడ్డువలెుుండు. మాంస 

పిండము వెలికి వచ్చును. అయ్యాది అండలి యను యోని వ్యూపర్తు. 

ఇం మహాయోనినూచీముఖా లతణము ధా 

వివృతా చ మహాయోనిః, సూచీవ'క్రా?_తిసంవృ గా, 

యోనిద్వారము మిక్కిలి గొవ్నదిగ నున్నచో మహాయోని యను యోనివ్యా 

పత్తు. యోనిద్వారము. మిక్కిలి సూత్షముగ నున్న యెడ సూచీముఖ మను యోని 
వ్యావత్తు 

ఈశండిటి లమ్షణములను సంస్రా కీతోగూడ వాగ్ళటా చారు డట్లు చెప్పెను; 

“దుష్టో విష్టభ్య యోన్యాస్యం గర్భకోష్టం చ మారుళీకి కురుతే నివుతాొం సృస్తాం 

వాతికీమిన దుక తామ్, ఉత్పన్న మాఎసాం తామాహుర్శ సహోయోని) ముహాయుజక్, 

వాతలాహార సే సవినాన్టం జన న్యాం కుపితో2.నిలః. త్రయో యోనిమణున్వారాం కుర్యా 

త్ఫూచీముఖీలి సా” వాతము మిక్కిలి (పృకుపితమై యోనిదాషరమును గర్భాశయమును 
అడ్డగించి మిక్కిలి విశాలముగ డయ. అయ్యి మాంసము కృశించి మిక్కిలి 

దుఃస్థితి నుండును. ఇయ్యది మహాయోని యను యోని వ్యావత్తు, (a వాక్యము చే నిది 

వాతమున కల్టు నని తెలినెడి. సన్నిపాతమున గలిగినను వాతము వ,బలముగ నుండునని oy 
వాగ్ళటీయాశయము). నుజీయు కల్లి గర్భవతిగ నున్న సమయమున వాతమును.. వృద్ది 
నొండించు పదార్థములను సేవించినచో నటి గర్భమున బుట్టిన స్త్ర! యోసిద్వారము 

మిక్కిలి చిన్నదిగ” నుండును, ఇయ్యది నూ వీముఖ మను చూనినే వ్యాషత్రు, (“వ్యాధి 

తల్లియొక్క_ బిజపోమమున గల్లును) 
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అరి సర్వజా లక్షణము ర్రిత్రా- 

సర్వలిజ్ఞసము నానా సర్భదిోోష ప్రకోవజా, 12 

చతసృృవ్వుపి చాద్యాసు సర్వలింగోచ్చ్ర యో భవేత్ , 

దోవములన్ని యు వ్రకోపిచుటవే గల్లి, త్రిదోషములకు 'వేరువేర జెప్పిన 

లక్షణములు కలిగినది సర్వజ యను యోనివ్యాపర్తు. స ప్పిన షండిన్సి అండలి, నుహా 

యోని, నూచీముఖ యను నాల్డం యోనివ్యావత్తులయందును, (నర్వజ యను వ్యాధి 

యందును) త్రి చోవములయొక్య లక్షణములు విశేషముగ గానంబడును. (ఈయొదును 

నన్ని పొశమున కలీగిన యోని వ్యావత్తు లని యెణుంగునదిం) 

రి అసాధ్య యోనిచ్యాపత్తులు రత 

పఖ్బొాసాథ్యా భవస్తీహ 'యూనయస్పర్వదోపుజాః. 18 

వెబెప్పిన యోనివ్యావత్తులలో త్రిదోషసన్ని పాతమున గలిగిన వండ్యాది 

వ్యావ వత్తు లై దుకు ఆసొధ్యములు. 

మణీయు ను శృుతాచార్చుడు సెశెప్పబడిన యిరువది యోనివ్యావత్తులను 

వాతాదిదోవ,సంబఎధముచే నిట్లు విభజింవెను:-.-“ఉదావర్తా తథా వన్గ్యా విస్థుతా చ 

వరిపుతొ వాతలా చేతి వాతో శా; పిత్త ల్ఞా రుధిరక్షయా, వామినీ వ్రంసినీ ఇాపి 

పుకస్ను పిత్తలాచ యా; అత్యానందా వ యా యోనిః కర్ణినీ రరేణాద్యయకు, 

శనికి సకఫా చేయా పుజ్దేద ఫలినీ తథా; మవాతీ సూచివశ్ర్రైచ సర్వశేతి శ్రి, తి దోషజా-” 

ఉదావర్హ, వంధ్య; విప్పుత, పరిప్థ్రుత, వాతల యను నీ యెదు యోనివ్యాపత్తులు వాత 

(పృకోవమున గల్లును. "పధిరకయ, వామిన్సి ,న ౦సీని, పు పుత్సఘ్న, పీ పిత్తల యను నెదు 
ల 

చూనిచ్యాపక్తులున వ్ త్ర ప కోపమున గల్లును. అత్యానంద, కర్ణి ని అచరణ, అతిచరణ, 

వల ఆను  వయదనో కఫవ ప్రశోపమున గలు యోని వ్యాపత్తు వతులు. మండి, ఫలిని 

(ఆండల్సి, మవాతి (మవాయోని, నూచీముఖ, "సర్వజ యను 
నీయైదు యోనివ్యాపత్తు 

లును సన్ని పాశమున గల్లునవి యని యర్థము. ఇచ్చట ఫలిని యనునది అండలి యని 

ప్రకృత గంథమున జేవ్పబడినది. (ఈ న్నకు తాచార్యుని యానుపూర్వి ననుసరించి 

మాధవకరుడును యోనివ్యావత్తుల జెప్పెను. వాగ్భటాచార్యుడుమా శ్రి తము వాళౌది 

సంబంధమును పై జెప్పినవిధముగ ెష ప్పియుండ లేదు. వ్యత్యాసము కన్పట్టుచున్న ది) 

బ్రతి శ్రీ మాధవకరవిరచిలే మాథవనిదా'నే 

యోనివ్యాపన్ని దానం సమా _ప్పమ్. 



౬౩, యోనికంద నిదానమ్ 

ఎ-వివపైలి---- 

యోనివ్యావత్తును బోలె యోనికందంబుశు యోనిస్థానమున జనించునది గాన 

వీమట యోనికందనిదానమును జెప్వుట+--- 

అగి యోనికందము కల్లుటకు కారణములు, సంపా ప్టీయు en 

దివాస్వప్నా దతి కో ఛాద్వ్య్యాయామాదతిమైథునాత్ , 

తతాచ్చ నఖదనాదై ర్వా తాద్యాః కుపితా మలాః, | 

వూయశోణితసజ్కాళం లికుచాకృతిసన్ని భమ్, 
జనయ ని యదా యోనా" నామ్నా కన్లస్స "యోానిజః, 9 

వగటిఫూట న్నిద పోవుట, మిక్కిలి కోవవడుట, తన బలమునకు మిక్కుటముగ 

బరి శ్ర మముచేయుట, అధికముగ నంభోగము వేయుట, యోనిస్థానమున గోటు దంతములు 

మున్న గువానిచే గాయమగుట, ఈకారణములచేత వాత - పీత్త - కఫములు (పృకోవము 

నొంది చీము చెత్తురులతోసాడి గజనిమకాయవలె గుండ నియాకారము కలిగిన గడ్డను 

యోనియందు గలిగించును. అయ్యది యోనికంద మని చెప్పబడును. 

అరి వాలికాదియోనికందలక్షణాములు రికా 

రూత్సుం వివర్ణం స్ఫుటితం వాతికం తం వినిర్చి శేత్ , 

దాహ రాగ జ్వరయుతం విద్యాత్సిత్తాత్మకం తు తత్, లి 

నీలపుష్పు పృతీకాశం కణ్ణూమ_న్హం కఖాతి కమ్, 

సర్వలిజసమాయు కం సన్ని పాతాత కం విదుః, 4 
౧ కా జ్ర 

గ అకుకల్లి వికృతవర్హ ౦౧ వగులు బొరియుండునది వాతేమునగో ల్లీన యోానికందము. 

మంటకరి యిజసె జ్వరము కలియుండునది పి తమున గగిన యోనికందము, నలని 
౧ ఢి ౧ —0 గా య 

పువ్వుగల ఆగసీపువ్వుకు సమమెనరంగు కలిగి మిక్కిలి దురదకలిగి యుండునది కఫమున 
గలిగిన యోనికందము, చాతాదులకు వేరువేర చెప్పిన లక్షణములు ఆన్నియు గలిగినది 

సన్ని పాళమున జనించిన యోనికందము, 

బ్రతి శ్రీమాధవకరవిరచిలే మాధవనిదానే 
యోనీకన్షనిదానం సమా పమ్, 

(స) ఎలి 

mr. 



౬కి, మూఢ గర్భని'దానమ్ 

a అ 

మూఢగర్భ మమనదికూడ యోనిస్టానమునకు 'జెందినది కావున యోనికంద నిదాన 

మును బేప్పి మూఢగర్భనిడానమును జెవ్వట.--- 

అం * గర్భ పాత కారణములు రఆా- 

ఛయాభిఘా తా శ్రీల్ల్' ప్లపానాశననిమేవణాత్ , 

గర్భే పతతి రక్షస్య సూలం దర్శనం భవేత్, 1 

భయము, అఫిఘూతము, తీళ్ల ంబులంను గుణవీర్యముల చే నుప్షంమిలు నగు నన్న 

పూనాదుల సేవించుట, ఈ కారణముల చేత గర్భము స్వస్థాన్నమైన గర్భాశయమునుండి 

వట్టువదలి జారి వెలుపటికివచ్చి పడిపోవుళు. దానికి ముందుగనే యోనియందు నొప్పి 

కలిగి రకము సృవించుకు. 

ఇచ్చట న్ను శృుతమున చెప్పిన అతెసంగమము ఆయాసము మున్నగు గర్భ పాక 

కారణములశను గమనించునది. మణీయు మూఢగ ర్భలత్ ణమ తంత్రాంతరమున నిట్లు చెప్ప 

బడినది. ' సర్వావయవసమ్నూర్డో మనోబుగ్గ్యాదిసంయుతః$, విగుణా పౌనసమూఢో 

మూఢగర్భో౭_ఫిథీయ తే” సకలమైనయంగ ప్ర క్యంగములును వూ_ర్తిగకల్లి మనస్సు బుద్ధి 

చిత్తము మున్నగునవి పూర్తిగ గల్లినగర్భము విలోమముగనుండు నపానవాతము వేత 

ప్రజ్ఞదప్పి నిశ్చేస్తముగ నుండిన నయ్యది మూఢగర్భ మని చెప్పబడును, 

ఇవి గర్భ పాతగర్భ స్రావ కాలము రత 

ఆచతురా త్రతోమాసాత్సీ స వే దర్శవిదవః, 
థి ౨ స్క న ఆ 

తతః స్థీరశ రరస్య పాతః పఖ్బమపస్ట్థ్ర 'యోాః, ల 

గర్భమును ధరించిన దినముమొదలు నాల్లుమాసములు ఫూ ర్షియగునందాక 

గర్భము (దృవరూపముగ నుండును ; కావున అట్టి కాలమున "పె చేప్పిన కారణమాలు 

సంభవించిన నపుడు ద్రవరూపమెనగర్భము (సృనించును గాన నయ్యాది గర్భస్రావ 

మనబడును. నాల్లుమాసములకు పిముట గర్భమునందలిశిశువు ఘునీభవించి పిండా కార 

ముగ నుండును. ఆట్లిసమయమున పె జెప్పినకారణములు సంభవించినచో గర్భము 

స్వసానమెన గర్భాశయమునుండి జారి యోని ద్వారమా ర్లమునుండి వడిపోవును ; 

* గర్భ పాఠ గర్భస్రైవములు యోని న్యావత్తులకు జెందినవి. అయినను మూఢ 

గర్భమువలె ప్రమాదము నొకప్వుడు చేయునవగుటచే నిందు జేర్చి గృంథకదర్త వ్రాసెను 

అని తోఇిడిని, 
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కావున నయ్యాది గర్భ పాత మనబడును. కగోర్భ పాశము వదు ఆరునెలలలో కలుగును, 
వడవమాసమునందు వ్యళ్య స్తము గాక (పసన మెనవతీ మున శిశువు సజీవ బె (బ్రతుకును, 
(ఈవిషమయము “పాఠః వష్హ్చామ పస్ట్రయో$” అను కాలనియమము వేత ధ్యనిశము. 

మణతీయు “సన ష్పమే సర్వాజ్హప్రృత్యజ్దవిభాగు (వ్రృవ క్తతరః” (న్ముశ్తుతు శా, 
అ. ౨. నూ. ౧౬) అని న్ను శ్రుతమున జెప్పిన పృ కారము వడవమాసమున గర్భము 
సర్య్వావయవవూర్ష మె యుండును గాన ఆట్రి కాలమున (పృనవము అయినచో శిశు 
సజీవమె సుఖముగ నుండనోపును ; కావున నయ్యది గర్భ పాత మనజనదు. 

మణియు భోజుడు గర్భ పొకగర్భ స్రావ కౌొలము నిట్లు _ నిర్ణయించెను___ 
“అతృతీయా త్తతో మా సాద్దర్భస్స వతి శోణికమ్, ఊర్ధ్వం సస్హాతభూతస్తు గర్భః 
పతతి యోషి తాక.” స్తీ లకు మూడవమాసమువణికుశు గర్భము | దృవరూవముగ నుండుటం 
జేసి (గ్రవించుననియు, నాల్చవమాసము మొదలు గ? ము భునీభవించి యుండు గాన 
అట్టియెడ గర్భము జారిపడును క*న్సన అది గర్భ పాత మనియు ఫెవము, 

గై గర్భ పాత మూఢగర్భ ముల స్వరావ భేదము థిఆా- 

గరో ఒభిఘాతవిషమాశళనవీడనా దై 1 
పక్వం ద్రుమాదివ ఫలం పతతి త్షణేన, 
మూఢ్కు కరోతి పవనః ఖలు మూథగర్భం 
శూలం చ యూనిజఠరాదిషు మూ త్రసజ్ఞమ్, స్ట్ 

అఫీిఘాతము, ప్రమాణమునకు న్య్యూనాధికముగ భుజించుట, చేశ పినుకుట ఇవి 
మున్నగు కారణములచేత గర్భము వుడినవుడు చెట్టునుండి యూడివడుభంగ్ తటాలున 
నూడివడును. వాతము పప్రకోవమునొంది ప్రసవమార్షమున జేరి గర్భమును యోని, వస్తి 
జఠరము మున్నగుస్థలములయందు నొప్పి, మ్మూతృబంధము వీనిని బుట్టించి గర్భమును 
మూర్చ నొందించును. ఇది మూఢగర్భ మనబడును.(గర్భ పాత మూ-ఢగర్భముల స్వరూవం 
బిడియ 

“అర ఎనిమిదివిధములగు మూఢగర్భగతి "భేదములు ధ్ర. 

భుగ్నోఒనిలేన విగుణేన తతస్సగర్భః 
సంఖ్యామతీత్య బహాుఛా సమువై తి యోనిమ్, 
ద్వారం నిరుధ్య వరసా జథెరేణ కశ్చి 
త్కశ్చిచ్చరీరవరివ_ర్రితకు బ్రదేవాః, 4 



ఏకేన కశ్చిదవర స్తు భుజద్వ యేన 
తిరర్ధద్ధత్ భవతి క శ్చిద వాజుఖాస్యఏ 

సార్మా ్టవవృ్త గ్రగతిరతి తశ్లైవ కళ్ళి 

దిత్యస్ట్రథా గతిరియం పా 

ప్రతిలోమముగ సంచరించునాతము వేత గర్భము వ్యత్యస్త్వముగ జేయబడీ లెక్క 

మీరి యనేశవిధములుగ మయోనిద్వారమున జేరును. అందు ముఖ్యముగ గొప్పది యగు 

శిరన్సు చేత ద్వారము సడ్డగించునది యొకటి. ఉదరముచే యోనిద్వారము నడ్డగించునది 

శండవది. శరీరమునంతటిని ఉండగ ముడుచుకొని యడ్డగించునది మూడవది. ఒక 

చేతిని బైటవెడలించి శరీరము చే నడ్డగించునది నాల్లవది. రెండుచేతులను వెలికి బుచ్చి శరీ 

రముచే నడ్డగించునది యొదపది. శరీరముశెల్ల యోని ద్వారమున కడ్డముగ జేర్చి యడ్డగించు 

నది యాఃరవది. ముఖమును వంచి కంఠముచే యోని నడ్డగించునది యేడవది. పార్శ్వ 

మును నంచి యడ్డగించు నది యెనిమిదవది. ఈరీతిగ మూఢ మెనగర్భము యోనిచ్వార 

మును ఎనిమిదివిధములుగ నడ్డగించును. ఇవి ప్రధానమెన మమూఢగర్భగమన భెదములు, 

అధి మతాంగరమున నార్హువిధములై న మూఢగర్భగనతి "భేదములు ధిక 

ర్ 'అవళా చతుగ్రా. 

సంకీలితః పృతిఖురః వరిఘోఒథ వీజః 

తెషరార ర్ధచాహుచరతై శిరసా చ యోనిమ్, 

సజ్డ్ చ "రూ భవతి కీలక వత్సకీలో 

ద్భశె షో ఖురైః పృలిఖురం స హొ కాయసజీ 

గ చృద్భుజద్వయక రా స్స చ చిజకాఖ్యో 

యూనౌ సిత స్ప పరిఘః వరిఘే౫ తుల్యః, 6 

నంకీలితము, పృశతిఖురము, పరిఘము, వీజకము నని మూఢగర్భగతి భేదములు 

నాల్లువిధముల నుండు నని కొంద రాచార్యులు చెప్పెదరు. ఆందు- రెండు చేతులును 

కాళురండును శిరస్సును కి తిరిగి పిరుదులచేత మాతము ,పసవమారము నడ 

గించి యుండునెడ నయ్యది చీలగొట్టినవిధముగ నుండుటంజేసి సంక్రీలిత మనబడును. 

చేతులు రెండును పొదములును శిరన్సుశు కొంచెముగ వెలికివచ్చి కంటి కగవడు 

చుండి, తక్కిన శరీరముచేళ ప్రనవమార్లము నడ్డగించియున్నచో (ప్రతిఖుర మనం 

దగు. శెండు వేతులును శిరమును కొంచెము వెలికి వచ్చి తక్కిన శరీరము ప్రసవ 

మూధవ=రి 7 
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మార్గము నడ్డగించియున్నచో నది బీజక మనబడును. శరీరమంతయు నగడియవ శె 
యోనిద్వారమ నడ్డగించియున్న నది వరిఘు మనబనుశు. ఇవి నారును కొంద రావా 
ర్యులు చెప్పిన మూఢశర్భ గతి భేదములు 

మరియు “యను నిర్ష రచ్చ 'ల్యేకళిరోభుజు న న బీజకకి” అని నీజకలక్షణమున 
కొందఠు చెప్పిరి. ఒక చెయ్యి "శిరస్సు బె టకువచ్చి తక్కి_న శరీర మద్దువడియుడునది 
బీజక మని యర్థము. 

పు అసాధ్య మూఢళర్భము ఈ 

అవవిద్ధళి రా యాతు నీతాంగీ నిరవ త్రేసా, 

నీలోద్దతనీరా హన్సిసా గర్భం స స చ్ తాం తథా, 7 

మూథగర్భము కల్లిన స్త్రీకి శ తల మెడమోద నిలువక ఇటునటు వే ప్రైలబడి శరీరము 
చల్ల బడి యించుశె న లబ లేకుండే, శరీరమున గు సిరలు నల్లచనై కనువేట్రినయెడ ఇట్టి 
త్త గర్భమును చంపుశు, అగర్భముకూడ నాస్త్రీని తప్పక చంపును, 

రి మృత గర్భ లత ణము థా 

గ ర్భాస్పన్సనమావీనాం పృణాశశ్నా రినపాణ్లు'తా 
భ పెదుచ్భా ్వసవూతిత్యం శూనతాంతర ర్భృతే శా. 8 

శిశువు గర్భమునంచే మృతివెదినయెడ గర్భము కదల కుండును. (ప్రనవసమ 
యమున సాధారణముగ  (ప్రసవనిమి త్తమె) గలు బాధలు నినిచిపోవ్రను, శరీరము 
నల్ల గనె నను పౌండువర్గ్శ ముగనై నను నుండంకు. నిశ్వాసము దుర్దంధముతో డి 
వెడలును. ఉదరము మిక్కిలి స్థూల మగును, (ఈలక్షణములబట్టి శిశువు లోవల'ే మృతి 
జెందిన దని యెతుంగునది.) 

అధ గర్భమునకు వ్యావత్తు గల్లుటకు కారణములు థతా-- 
మానసాగంతుభి ర్రాతుః ఉపతా=ె వైః వవీడిత, 

గర్భో వ్యాపద్య లే రుషా” వ్యాధిధిక్స్ నిపీడితః, 9 
మరియు మనస్సునందు వీదోశారణములవే గల్లిన (మాననీక) దుఃఖముచే 

నైనను బంధునాశాది ఆగంతుకకారణములవే గల్పిన దుకఖము చేవైనను పీడింద బడినచో 
గర్భమునం గల శిశువు మృతిచెందుకు, ఇదిగాక 'శశీరసంబంధముైై న జ్వరాపరోగము 
లచే బీడింపబడినరు గర్భమునుదలి శిశువు మృతి చెందును. 
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NC) మూఢగర్భాసాధృలత,ణములు ఆ 

యోనిసంవరణం సజు కుషె నుక్క_ల్ల వవ చ, 
ల గు 

టీ ణు పడ ఇ ~ అ ఆల రి 

హను స్త్ర సయం మూఢగ 'ర్నాం యథొో కా శ్చాప్యువద్ర, వాః, 10 

యోనిసంవరణము, సంగము, కువ్నీలో జనించు మక్కల్పము అను కీ మూటిలో 

లి ద్ ల ల ర్రీ 
నేదెన నొకటి ము ఢగర్భము కల సీ నంభవించినయెడ అట్టి స్త మృతిచెందును. 

మరియు ఆ మేవకళ్వా సాద్యుషద వములుం క్షల్లినను మృతి చెందును. 

యోని నంవరణలశు ణము తం త్రాంతరమున నిట్లు వెప్పబడినది---''వాతలాన్యు 

ల్ని శీ శ నే 
శు 

న్న పానాని గ్రామ్యుథర్మం వ్రృజాగరమ్; అత్యర్థం నివమానామూ! గర్భిణ్యా యోని 

మార్హగక, _మాతరిశ్వా ప్రకపితో మయోనిచ్వారస్య _సంవృతిష్; కురు లే రుద్ధమార్ల 

తా గునరంతళర్ల తో =నిల$ి నిరుణన్యాశయచద్వారం క్రీడయక గర్భసంస్థితమ్; నిరుద 

ద థ థి థి 

వదనోఇ్భా వసో గర్భాళ్చాశు వివద్య లే. బద్ధాంసరుద్ధవ్భాద యాం నాశయ ల్యేవ గర్భ 

బీక్, యోనినంవరణం విద్యాల్ వ్యాథి మేనం నుదారుణమ్, అ౨ఎతక ప్రతిమంహ్యోత 

33 . ర్స్ ఇ 

న్నారభేత చికిత్సితుమ్”” గర్భిణియగు స్త్రీ వాతమును వృద్ధినొందించు నన్న పానముల 

నధికముగ సేవించినను, అధికముగ సంభోగము చేసినను, రా శ్రులయందు విెశేషముగ 

నిదుర మేల్యా_ంచినను, వాతము మిక్కిలి ప్రకోపించి యోనిద్వారమున జేర యాద్వ్యార 

మును మూయును. మార్లము నడ్డగించియుండుటం జేసీ లోవల నిలిచియుండు వాతము 

గర్భాశయద్వారము నడ్డగిం చును. చానం చేసీ గర్భమున నున్న శిశువు శ్వాసము వెడల 

నవకాశములేక మృతినొందును. తొడనే గర్భవతియైన వ్రీకాడ మరణము నొందును. 

ఇయ్యాది యోనిసువరణ మను వ్యాధి. ఇయ్యాది యమునిబో లె ప్రాణాంకకర మె 

యుండును. కావున వైద్యుడు దీనికి చికిళ్ళచేయు టుచితముగాదు అని యర్థము. 

మరియు సంగ మనగా వాతము గర్భాశయమున జేరి ద్వారము నడ్డగించినయెడ 

గర్భము వెడలజాలక లోవలనే చిక్సియుండుట, కోక్రీయందు రక్తము చేతను వాతము 

చేతను గట్టు కూల మక్కల్హ మనబడును. ఈమూడును మూఢగ ర్భము గల స్త్రీకి సంభవిం 

చిన బ్రతుక జాల దని భావము. 

> 0 ధి వదం జో రో - 

(వాయు; వ్రకుపితః కుర్యాత్. సంరుధ్య రుధిరం సుతమ్, 

అల ం 4 5 క 

సూతాయాక హృచ్చిరోన సి నూలం మక్క-_ల్ల సంజ్ఞ్మితమ్.) 

ప్ర 

వావీ 

* పత్నీ ప్త్రము, మధుకోశమున వ్యాఖ్యానము చేయబడలేదు. 



530 మాధవనిదా నే 

( స్తీ ప్రనవిచిన వెటనే గర్భాశయమున నుండు మలినర_క్తమును. వెడలించ 

వలెను. లేనియెడ వాతము ప్రకుపిత్వమె యారక్షము నడ్డగించి హృాదయమునందుళు 

శిరస్సునందును వస్పియందును శరూలమును కల్లించును. అయ్యది మక్క_ల్ల మనబదుళు, 

జ బీ తాం | రి ఠి మరియు సీమక్కల్ల ము (ప్కనవము కాకుండు గర్భవతి యగు చీని నంభవిం 

చును. ఈవిషయము సుశ్ర్రు కమున నీ వాక్యము చే సూ చిశము:* పృజా కాయాశ్ళ © 
నార్యాః రూశుశరీరాయాః తీక్మెరవికోధికం రళ్తం...... (గంధి? కదోత్కి తతశ్చ 

cee. మూత, సజ్లశ్చు భవతీతి మక్క_ల్ల లతణక్” (ను. శా, అ. ౧౦. నూ. ౧౭) 
Yo 00 

ఇచ్చట *“ప్రనూతాయాశ్చ” అను చకారమువేత ప్రసవను కానవ్వుడును ఈవ్యాధి 

కల్లు నని తెలినెడి. కావుననే ముచ్చట మూఢథళర్భ 
ఇల్ చ ¢‘ రి జరీ 
వ, సావమున మక్కల్డ బవ చ అని 

చెప్పినది సంగళేము. | 

బ్రతి శ్రీమాధవకరవిరచిలే మాధవనిచానే 

మూఢగర్భనిదానం సమా సప్తమ, 



౬౫. సూతికారోగనిదానమ్ 
పాలా 

సూతిశారోగము మూఢగర్భమునుబో లె స్త్రీలకుమాత్రము కల్లు వ్యాథి కావున 

తూఢగర్భనిదానమును చెప్పిన పిదవ సూతికారోగనిదానమును జెవ్ఫుట:== 

ఇం సూరి కారోగ సామాన్యలతణము రిజా- 

అజ్జనర్దా జగరః కమ్పః సిపాసా గురుగాత్ర తా, 

నోథళ్యూలాతిసారా చ సూతికారోగలకుణమ్, l 

ఒడలినొవ్వులు జ్వరము వణక్కు డప్పీ, శరీరము బరువుగ నుండుట, చాపు, 

సూల, అతిసారము ఇవి సామాన్యముగ 'ప్రనవించిన స్త్రీలకు మిథ్యాహారాదుల వేత 

గల్డును. కల్లినచో నవి సూతి కారోగము లని చెప్పబడును. 

అథ సూలికారోగనిదాన వెేశేవమలతణములు థతా- 

మిథో్యవచా రాత్సం క్లే శాద్విపమాజీక్ష భోజనాల్ , 

నూతి కాయాళ్చ యే రోగా జాయంతే దారుణాస్స గ ్ రతాః, బై 

జ్య రాతిసారశ్ ఛాళ్చ నూలానాహబలతయాః, 

తన్ద్రారుచి ప్ర నెకాీద్యాః కఫవాతామ యోవ్భవాః, 3 

కృచ్భ)సాథ్యా హి "లే రోగాః తీణమాంసబలా శ్రితాః 

తే స్వే సూతికానామ్నా రోగాన్సే చావ్యుపద్రవాః, బే 
ప్రసవించిన స్తీ అపథ్యములగు నువచారములను బేసికొనినను, శరీరమునకు కష్టమును 

కల్లిం చుపనులు వేసినను) తాను భుజించువరిమితెకన్న నూ్య్యూూనాధికముగ భుజించినను,జీర్ణ ము 

కాకుండునపుడు మరల భుజించినను, జ్వరము, అతిసారము, వాపు శూల, కడుపుబ్బ 

రము, బలపి-నము, కునికిపాటు ఆరోచకము, ప్ర, సేకము (నోట నీరు గారుట్స ఇవి 

మున్నగువ్యాధులు సంభవించును. ఇని ప్రసవించిన స్త్రీకి ప్రాయికముగ కఫఘవాతముల్త 

పృకోవముచే గల్గును. బాలింతరాలికి క్షల్లునవిగాన సూతికారోగము లని చైవ్పబడును. 

దానం శేసీయే మిక్కిలి కూరము లగును. బాలింతరాలికి శరీరమునందలి నూంసంబును 

బలఎబును శీణిం చినపుడు కల్లినచో మిక్కలి శూ,రములై కృచ్చ సాధ్యము లగునుః 

వె బేస్పిన వ్యాధులలో నొకటి పృధథానముగ నున్న పుడు తక్కినవి సవహాకారులే యువ 

దృపరూవములుగ నుండును, 

బ్రతి శ్రీమాధవకరవిరచిలే మాధవనిడా నే 

నూతికారోగనిదాానం సమా వ్లమ్, 

% ఆద్యవదము'వేశ కరపాదదావహాము శిరక్ళూలము అన్య పాకము మొదలగు 

వికారములకు సం గ్రహము, 



డ్ స్రనరోగ నిదానమ్ 

ప్రాయికమ.గ (ప్రనవిం చిన చాలింతరాలికి మిథ్యావహారాదుల'నే _ననరోగములు 

కల్లును, సన సూతి కారోగనిదానమును జెప్పి స్తనరోగమును జెవ్వట:--- 

4 అం _స్పనరోగనంస్రా ప్పి లతణములు థితా-- 

సకీ రౌ వావ్యదుగ్ధె వా స్రావ దోహా; స్తన స్త్రి యా 

వ్రదూమ్య మాంసరుధిరం _స్తనరో గాయ కల్పే, ] 

వష్యొనామవి లేహిం హీ ర క్రజం విద్రధిం వినా, 

లతుణాని సమానాని బాహ్యువి ద్ర ధిలకుణైె 8, 9 

స్త్రీలయొక్కం- స్త స్తనములు శ్రీరముతోగూడియున్న ను శీరము 'లేకున్న ను, వాతౌది 

దోవములు మిథ్యాహారాదులచే ప్రకోవమునొంది స్తనములయందు జేరి మాంనర క్థముల 

చెరిచి _స్తవరోగములు గల్లించును, అయ్యావి వాత-పి త్త-కఫ-సన్ని పాఠ-ఆగంతు భేదము 

లచే నైదు విధములు. అయ్యని యొదును (క్రమముగ ఐ*తాదులనే ప్ర ల్వేకముగ గల్లిన 

బాహ్యావిద్రథి లక్షణములను గల్లియుండును. _స్తనరోగములలో ర క్షజనిశళము లేదు, 

కావున ర క్ర్షజ బాహ న్యూ నిద దధి లక్షణముమాత్ర, ము కలుగదు. (వాత తజ స్తనరోగము వాతిక 

చావ్యా విద దృధిలత్ణముల గల్టియుండు ననియు, పిత్తజి స్తనరోగము సె లీక బాహ్యా 

విద ద్రధిలమణములకు గల్పి యుండు ననియు, కఫజ స్తవరోగము కఫజవి ద ధిలమ్ణముల వు 
గల్లియుండు ననియు, 'సాన్ని పాలిశాగంతుకములకూడ ని యూప హింవదగుననియు 

భావము.) 
[sy బతి శ్రీమాధవకరవిరచితే మాధననిదానే 
_స్తనరోగనిదానం సమా వ్వమ్, 

స్తు _స్తనరోగము లన-గా *చనుకుదురొ”ని వాడబడు _స్తన్మ పృణము లని గ్రహింప 

వలెను ఇదియే స్తనకోవ మనికూడ చెప్పబడును. 



౬౭. స్తన్యదుష్టి నిదానమ్ 
0 

ర. 

న్దనరోగనిదానమును. జెప్పినపిదప స్తనముల నా శృయించియుండు నృన్యము 
(చనుబాలు చెడుటకు కారణముల (నిదానమును) చెవ్వుట.=- 

“ఇతిధ్రి _స్తన్యస్వరూపము రతా 

వ్ ణం అర్య (విశ హ్యపి గాత్రేషు యథా శుక్రం న దృశ్య తే, 
_ గ్గ ' సర్వ దేహా శ్రి తత్వాచ్చక్టీళు క్రలకుణముచ్య తే, 
తదేవ చేస్టయువలేః దర్శనాత్ సృరణాదవి, 

జల అల క్ అ గార జ శబ్దసంశృవణాత్. స్ప రాతి నంహక్షాచ్చ వ్రవర్హతే, 

య wt ల ఎగ = "జి సుప్రసన్నం మన_స్టత్ర హర్షణ పాతురుచ్యలే, 

అహారరస యాని తత్" ఏవం న్థన్యమవి స్త్రియా, 
ఆవ్ ww 

త దె వాపత్యస్తంస్ప రాత్ దర్శనాత్ సరణాదవి, 

ర్స శరీరస్వ శుక వల్ సంచేవ రతే on _ జ న ॥ గృహణాచ్చ శరరస్య శన సంప్రవర్త 

న్నేహో నిర_న్షర_స్షత్ర ప్రస్తవే హేతుపచ్య త్తే వాడ ఎంటి UA 

(రసాదిధాతుసారాత్తకమెనది శుక్రము. అయ్యది పాలయందు నెయ్యియు, 

చెరకురసమునందు బెల్లంబుకు కంటికగవడక _ లీన్వమెయుండునట్లు పురుషుల శరీరమునం 
దంతటను వ్యాసీంచి కంటి కగపడకుండును. ఈవిషయమును నుశ్రు తాభార్యు బిట్లు 

వప్పిరి “యథా వయనీ సర్చిస్తు గుడ శ్వేతురసే యథా శరీశేవు తథాశు కం 

నృణాం విద్యాద్భిషగ్వర$.” (సుశ్రుత. శా. అ. ఈ నో ౧౯) 

శుక్రము నర్వశరీరమునందును (వై జెప్పీనరీతిగ) వ్యాపించి లీనముగ నుండును, 
కావున ఆవయవములను దీల్చిచూచినను శుక మగోవడుటలేదు. అశ్తెరంగున*ో న్ర్రీలక 
స్తన్ఫంబును (చను'చాలును శరిరమునందంతటను వ్యాపించి లీనముగనుండి అవయవము 

లను చీల్చినను అగవడదు- కావున స్తన్యము శ్యుక్షమునకు సమానలమీణములు ల్లి 
యుండును. 

3 వీ తీసా త మె మరియు అట్టి శుక్కము తన మనసుకు మిక్కిలి డీ పాత్ర మెన పని 

యగు స్త్రీని చూచుటవలననుు, దానిరూవగుణాదుల స్టరించినను, కస్త కంఠ స్వర 



ర్ మాధవనిదా నే 

మును విన్నను, దానిని స్పృశించినను, సంకల్పనిశేషము మనస్సున గల్లి, దానం చేసీ 

శుక్రము సర్వశరీరముకుండి వెడలి వస్తీద్వారమునకు (క్రింద జేం మూ త్ర మార్షమునుండి 

బె టవెడలును. అశెరంగునశే స్త్రీల శరీరమునం బెల్ల వ్యాపిం చియుండు _స్తన్బంబును; 

వారికి (మ్రీయమెన బిడ్డల స్పర్శన-దర్శన-సరణ- గ వాణములవలన గగన హర్టాతిరెకము 

చేత ప్రాదుర్భావమున్ ౦ది స్త్వనములం బేరి వడలును, 

మరియు మననున శోకళయాది వికారనంబంధము లేకందటునెడ చె జెప్పిన 

కారణములవే హర్ష ము ఫొడసూపుళు. పుత్రులయందు అట్టి హర్ష ఫపూర్వశమెన నిరంతర 

స్నేహము _స్తన్యము స, న వించుటకు కారణ మగును. 

మరియు శ్యశ్రబుకు _స్తృన్యంబును ఆహోరరససారమువలన పుట్టుటంబేసి సమాన 

గణములె వెబెప్పినరీతిన స్రాదుర్భవించి 

సర్టరూవము. % 

ఆన్ న . ది న సృవించును ఇదియు _స్తన్యముయొక్క 

(ఇచ్చట _స్తన్యమునుగూర్చి “విశ స్తేష్వసి......హేకు రుచ్చతే” అని చెప్ప 

బడిన గ ౦గము ప్రాచీననోశములయందు కానరాదు. వాచన్పతి విరచికమగు నాతంక 

దర్పణ పే మను వ్యాహ్యః మున మ్మాత్సము వ్యాఖ్య చేయబడినది. కావున సృస్కమాణ మని 

గ హింపదగును 
(WU 

0 po చెడుటకు కొరణములు ధ్రితా- 

డె విభ 9 tf జో ' అ = 
గురుఖర్వివి థై న్మః దుష్టైర్డ్ వె హూ వ్ర ప దూషితము, 

వీరం మాతుః కుమూో స్య న కల్పతే, కే 

ఆజీర్ణ కరములగు నానావిధములైన యాహారవ వార్థముల సీవిిచుట వేత ప్రక 

పమునొండిన వాతాదిదోషములు (ప్ర ల్యేకముగనైనను రెండేసి కలిసిమైనను అన్నియు 
కరిసీయైనను న్ర్రీలయొక్క. చనుబాలశు చెరచుకు, అట్టి ఇెడిన చనుచాలు బిడ్డలు ల్రౌవిన 

వలుబెరంగులను రోగములను బిడ్డలకు గల్లించును. 

రీ నతాదిదున ప్ప న్తన్యలతే ఆము లా 

కపూయం సలలప్లాని స్తన్యం మారుతదూపితము, 

క టవ్లులవణం సీత రాజేమల్చీ _త్తసంజ్ఞ తమి. 

కపదుస్ష్రం ఘనం తొ మే నిమజ్ఞ త్రి సపచ్చిలము, 

ద్నిలిజ్దం ద్వన్ష్వ్వజం విచ్యాత్ స వ్వలిజ్ఞం తి దోషజమ్, ప్ర 

వీరి 

x “ స్తన్యంరజశ్చ నారీణాం కాలే భివతిగ చ్భృతి. ఇత్యాది చాక్యముల వేత 

స్తన్యము రసథాతువున కువధాతు వనియు, నది ప్రసూకత స్త్రీలకు కొంతకాలము మాత, 
ముండి తిరిగి పోవుచుండు ననియు తం త్రాంతరములయందు వెవృబడెను, 



స్త్వన్యదుష్టినిదానమ్ ర్రిరీ 

వాళతమునే దుష్ట మెన చనుబాలు వగరుకల్లి, నీళ్ల లో బోసీనయెడ పైకి తేలును, 

పీ శ్రముచే చెడిన చనుబాలు వేదుగను, పులుపుగన్కు ఉప్పగ నుండి వచ్చని శేఖలు కల్లి 

యుండును. కఫముచ చెడిన చనుబాలు బరువుకల్లి బందనగల్లి నీళ్ళలో బోసీనపుడు 

మునుగును. వాతపీ త్తకఫములలో "శఎేసీపదోవములవే వెడినయుడ శకెండేసిదోషములకు 

జ్రేస్పినలతణములు. కలిసియుండును. తి పోషములవే ఇెడినపుడు శ్రి దోషములకును 

చేరువేర జెప్పిన లతణములన్నియు కరిసియుండును. 

“రి అదుప్ర స్తన్భలతు ణము జరి 

అదుస్రం చామ్బునిటీ _ప్పం ఏకీభ వత్ పాణ్ణునమ్, 

వుధురం చాపి వర్జ్యం చ ప్రసన్నం తత్ప్స)శస్య తే, 4 

చనుబాలు. నుభురమె, పీతాదివర్ణములు లేక, 'తెల్లనిరంగుకల్లి, స్వచ్చమె, 
'తేలికగనుండి, నీటిలో బోసినపుడు నీళ్ళలో కలిసీ వేరువడక యుండినయెడ నయ్యాది 

పరిశుద్ధ మె శ్లానఘ్యుముగ నుండును. 

_స్తన్యస్వరూపము నుశ్రుతుని చే నిట్టు చెప్పబడి యె “రసృప్రసాదోమధురః 

వక్వావోరనిమి_త్తజ$, కృళ్చష్నదేవోర్త (నా సా ప్ర స్తన్యమిత్యభిధీయ తే” (నుక్రుత. 

ని. అ. ౧౦ భుజింపబడిన యాహారపదార్గములు జాఠరాగ్ని చే పక్ష్టమె దాన జనించు 

శుద్ధమెన రనముయొక్క_ సారరూనమై స్వచ్చ్భంబును, మధురంబునై శరీరమునంచెల్ల 

వ్యాసీంచియండి వర్షము గల్లినపుడు స్తనముల 'జేరునది సన్నము (చనుబాలు అని 

చెప్పబడును (కఈవాక్యముచేక ఆహారము పరిపకమై చాన జనించు సారరూవమెన 

(ద్రనము స్తన్య మని తెలినెడి. కావున స్త్రీలు వీవిధమైన యావోరము. సేవించెదరో, 

అట్టి యాహారేమునకు బేగినగుణము _స్తన్యమున._ నుండుళు. కావున న్ర్రీలు దోషముల 

వృద్ధినొందించు నాహారముల సేవింపక, ఛాతుసాొమ్యమును కల్లిం చునావారముల 'సేవిం 

చినచో _స్తన్యము శుద్ధముగ నుండి బిడ్డల యారోగ్యమును కాపాడును. కావున బిడ్డ 

కల్లులుగ నుండు శ్రీల ఆవారవిషయ మె మిక్కీ_లి బాగ త్తతో' నుండుట ముఖ్య 

నత శ్రీమాధవకరవిరచి తే మాధవనిదాొనే 



౬౮ా బాలరోగనిదానమ్ 
క్రీ 

చొలురకు _స్తన్యదోషమున సామాన్యముగ రోగములు సంభవించుళు; కావున 

_స్తన్యదుష్టిని చెప్పిపిదప చాలరోగముల చెవ్వుటవాా 

అరి వాఠదుష్ట స్తన సానమున గల్లురో గములు థతా- 

వాతదుష్టం థీశు_స్థ సనర్థిం వీబ౯లా బాతేగ దాతురః, 

మామస్యరఃి కృశాజ్ఞస్సా్య న్చద్ధ విణ్ఞాత్రమారుతేః, 1 

వాతముచే దుష్టమెన చను బౌలను శిశువు త్రాగినచో వాతవ్యాధులవే బాధింవ 

బడును. మరియు కంఠస్వరము నళిం దును. శరీరము కృశించును. మలమూూ తృ ములు 
UU 

అపానవాతంబుశు బంధీంపబడును. 

బిడలకు వాషధథులు కలుకారణములు బాగ. టాచార్యునిచే నిటు చెప్పబడినవి. 
యి ఫీ ౧ ఖి యం 

“త్రివిధ కథితో చాలః తీరాన్నోభయవర్తనఖ స్వాస్థ్యం తాభ్యా మదుష్టాభఖ్యాం 

దుష్టైభ్యాం రోగసమ్భువః (ఆ. వా. ఉ. అ. ౨. క్లో, ౧9 బాలురు ఆవ+ర భేదముచే 

మూడువిధముల జెప్పబడుదురు. వసితనమున శేవలము _స్తన్యమును మాత్రము ఆహార 

ముగ జేయుట మొదటిస్టితి. కొన్ని నెలలు గడచినవీదవ చనుబాలను, అన్నముకు ఆంటిని 

ఆహారము జేయునది శెండవస్థితి. పాలను వదలి యన్న మునుమా త్రము భుబిఎచుస్థితి 

మూడవది. అట్టి బాలురకు ఆహారముగ నుండు చనుబాలె నను, చనుబాలు అన్నము 

శెండె నను అన్నముమా,త మెన దుషముగ నున్నచో దానిని సేవించుటవలన బిడ్డలకు 
రు Jo ళు Ce 

నానావిధరోగములుకల్లి స్వస్థత చెడును. అయ్యవి నిర్దుస్తములుగ నున్నచో రోగములు 
౧ య దట 

"లేక స్వస్థత కల్లు నని భావము. 

ఆరి పిత్తదుష్ట స్థన సాననున గల్లురోగములు ధ్రితా- 

~ o ' వది 

స్విన్నో ఛిన్నమలో బలః కామలాపి త్తర్ గబా, 

తృష్రైాలురుప్తన ర్వాజ్జః వీ తదునం పయః విబన్, 
రం ర్ం ౧ అవన ర 

Lo 

నూ 
పీశ్తముచే దుష్ట్రమెన చనుబాలు ద్రాగిన శిశువుకు శరీరముపై వెమటపుట్టుకు. 

మలము (దవములేక యుండి ఖండములుగ వెడలును, కామలారోగంబును, పిత్రే 

రోగంబులును కల్లును, డప్పి వెేశేషముగ గల్పను. శరీరనుంళయు వేడిగ నుండును, 



బచాఅరోగనిదానమ్స్ న్ 

అధ కఫదుష్ట న్తర్యపానమున గల్జురో గములు ర్రితా- 

కసదుప్నం విబ౯ా &రం లాలాలున్సేషరోగవా౯, 
we) M3 

నిద్రానిషితో జడన్ఫ్నూనవ క్రాకుశ్ళర్ణన శ్నిశంః, 3 
@ ww ద్ 

కఫమువేత దుష్టమగు చనుబాల ద్రాగినశిశువు విశేషముగ నోట జొల్లు గార్చును* 

కఫమున గల్లు రోగములచే బాధింవ బడును. నిద్ర విశేషముగ వచ్చును, శరీరము 

జడ'మె యుండును. ముఖంబును కనునప్పలును ఉబ్బియు౨డును. త్రాగిన పాలును 

విశేషముగ చాంతి యగును. 

(ోలాలాలుకి అనుచోట ఆలుచ్ ప్రత్యయము అపాణీనీయము; కావున సాధు 

త్వము చింత్యము,) 

_౦ ద్వివోవ, త్రిదోషములచే దుష్ట స్తన్యపానమున గల్లురో గములు ధా 

ద్షన్ల ఏజ్ ద్షన్లషజం రాపం సరర్ష బే సర్వలత.ణమ్, 

శంజేసీ దోషముల చే దుష్ట మైన చశుబాలకు ద్రావినళిశువునకు రెండేసి దోషము 

లకు చీరువేర జెప్పినవ్యాధులం కల్టును. మూడుదోషముల వే జెడిన _స్తన్యమును త్రౌవిన 

శిశువుకు మూడుదోషములకును 'వేరువేర జెప్పిన వ్యాధులు సంభవించును. 

అం శిశువుల రోగములకు తెలిసికొను నుపాయములు థఉా- 

నినో సీ వా మళీ చ రోదనాలతయే. దు, జమ్, 4 
శో స్తీ వ్రాదుతీవ్రాం న్వవయేద్రు 
అ శ బ్ో క జల 5 

సయం స్పృ శెద్భ శం "దేశం యత్ర, చ సర
న 

శత విదాషదుజం మూరి. రుజం బావనిమోలనాల , న్ 

Wy ఫం ధయ 

శిశువునకు జనించినరోగము తీవృముగ నున్న దనియు, లే దనియు ఏడుపును 

బట్టి తెలియనగును. (వీడు వధికముగ నున్న మిక్కిలి తీవ, మనియు, వీడుపు తగ్జినపుడు 

కొంచెము నిమ్మళముగ నున్న దనియు సామాన్యముగ ఇచెరుంగవ లెననుట మరియు శిశువు 

నీప్రుచేశమును కనచేశత పలుమారు తాకునో ఆస్థలమున నొప్పి బచాధయు నున్న దనియు, 

ఏ ప్రదేశమున తాకినచో నోరువక దకేడ్చునో అవ్రబేశ మున చాధకల్లిన దనియ
ుణెరుంగు 

నది. మరియు కన్నాలు మూనసీకొనియున్న-చో తలనొప్పి యున్న దని యెరుంగునది. 

=ఇప్రుర్రై కోస్థాదులయందలి రోగముల గమనించువిధము రతా 

కష్టే. విబర్భ వమథు_స్తనదంశా నృకూజ రై! 

న జమ 
9 

(2 

ఆధ్ఞానపృష్థనమనజఠ రోన్నమనై. రపి, 
6 
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E నజాతానపిగీతు ౭ ; వస్తా గుహే చ విజ్గాత్ర సజ్జార్రైస ణః, 

న ననీంశ* వ శందంతా, నువమురుహు,, నా, కాంస్యజ్దాని సస్ధం ఎ వ శ్యద్య త్న్నొనహూరు / 

కోస్టమున బాధకలిగినపుడు మలబంధము, వాంతియు నగును. 'పాలుద్రావున పుడు 

తల్లి యొక్క సనమును కొరుకును. పే,వులలో కూయుకు* కడు సుబ్బగించును. వీపుళు 
య గ్రా —0 Wy 2 

వంచును. కడుపును సెకెగ వేయును. (ఈలశ్షణములబట్రి కోస్థమున బాధ కర్ణియున్న దని 

రయయూహించునది)వ_సీయందును గుహ్యుమునందును బాధ కచ్చినపుడు మలమూూ క్ర ములు 

బద్ధగించును. ఉలికివడును. 'బెదరి దిక్కుల జూచును. మజియు శిశువులకు ఆయా భాగ 

ముల జబ్బుకల్లినపుడు ముక్కు చెవులు మున్నగు రంధృములయం౦దును అవయవములు 

దును క్రీళ్ళయందును మిక్కిలి ప్రయత్నముతో పలుమారు పరీక్షీంచవ లెను. 
చ . (ల్ గ అలీ త్రి = 99 మరియు వాగ్ళటా చార్యుడు: హృది జివ్వాస్థదళశనశాషసముష్షీనిపిడశై 8 

అని చెప్పిరి. వృదయమున బాధకల్లినపుడు శిశువు నాలుకను "పెదవులను కొొటుకును. 

శ్వాసము విడుచును. పిడికిటిని ముడుచుకొనును అని యర్థము, 

అరి కుకూణకలశ్ ణము ద్రిత్రా- 

కుకూణకః హీణదోపాత్ శికరానామతీవ రన 
జాయతే లేన తన్నేత్రం కణ్ణూరం చ స్త్ర వేన్గువూ 8, ర్ర 

వ 
నిశ; కు ర్యాల్ల లాటా కీకాటనాసావఘర్ష ణమ్, 

శక నార్కప్రభాం దృష్టుం న వర్త న్మీలనయ మః, 9 

దోషములు &ీణంబులగుటవలన శిశువులకు కను రచ్చల లోభాగమున తీ వృమైన 

దురదకల్లి విశేషముగ నీరుగారును. సూర్యుని కాంతిని (ఎండను చూచుటకును 'గబ్బల 

చెరచుణకును సాధ్యము కాకుండును అళిశువు నుదుటకు కర్నులయందును, ముక్క 

నందును చేత మర్దనము చేయును. ఇయ్యాది కుఘాణక మశు రోగము. 

మరియు ని వ్యాధిలత్ ఇమును వాగ్ళటాచార్యు డిట్టు చెప్పెను: కుయాణక 

శ్శిఫో శేవ దన్తోత్స త్తినిమి శ్రజక, స్యాత్తేన శిశురుచ్చూన తా మామ్, వీతణాతముః. స 
వర్థకూలవెచ్చిల్య కర్షనాసామ్షీమర్దనక” కుకళూణక మను వ్యాధి శిశువులకు నండ్లు 
"ములచుకాలమున గల్గును. ద వ్యాధియందు కన్ను రెవ్పలు వాచి కను లెజ్లగ నుండును. 

కన్నుల దెరచి చూడ వీలువడక మూసీకొని యుండుళు, శెచ్పలలో నొప్పియు పోటును 

కల్లి బందనగ నుండును. చెన్రలను ముక్కును కన్నులను చేత నలుచు చుండును అని 

యర్థము. ఈ వాక్యము వేత నీ వ్యాధి పిల్లలకు వండ్లు 'మొలుచునమయనున గల్లు నని 

శెలిసెడి. 
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=ఇప్రిర్రి పారిగర్భికలత్ ణము రమో-- 

మాతుః కుమారో గర్భిణ్యాః _న్తన్యం ప్రాయః పీబన్నపి, 

కాసాగ్ని సాదవమథుతద్దా) కా ర్భ్యారుచి భ్ర మెః, 10 

యుజ్య తే క ఫ్టవృద్ధ్యా చ తమావాుః పారిగర్భికమ్, 

రోగం సరిథవాఖ్యం చ మరా శ తృత్రాగ్నిదీప నమ్, 1l 

అగ్నిమాంద్యము, వాంతి, "మెకము, శరీరము కృశించుట, (ఛమము ఇట్టి లక్షణములు 

క్షణ్లుకు. కడుపు వెద్దది యగును. ఇయ్యాది పారిగర్భిక వును వ్యాధి యనియు, శిశువుల 

చాధించుటం జేసి వరిభ వాఖ్యం౦ బనియు శైప్పబడు. కవ్యాధియందు అగ్నిని దీపింవ జేయు 

చికిక్ళ చేయందగును. (హౌరిగర్భిక మన తల్లి గర్భవతియగుటవలన గలిగిన దని యర్థము.) 
లం య 

అరి లౌలుకంటకలవ ణము రజా 

తాలుమాంచే కఫః కుష్చ్వః కురుతే తాలుకళ్టకమ్, 
Up 

"లేన తొలు ప దేశస్య నిమ్న తా x మూర్ధ్ని జాయ తే, 12 

తాలుసాత _స్ట్పనద్నేషః కృచ్యా/ క్పానం శకృద్ద )వమ్, 

తృడ తీక్ణా స్య రుజా గి గ్రీ నాదుర్వహతా వమి!, 18 

తాలువులయందు మాంనమున కఫము ' పృకోవ వమునొంది తొలుకంటక మను 

వ్యాధిని కల్టించును. ఈవ్యాధిచేత తాలువులయందును శిరస్సు (ఊొచ్చి) నందును 

వల్లముగ నుండును. తొలువులయందు వటుక్వములేక పౌలు ద్రాగుటయం దిచ్చ లేకుం 
ధం టి 

డును, ఒకవేళ పాలుద్రాగవ లెనన్న మిక్కిలి కష్టముగ ద్రాగును= మలము (దృవముగ 

వెడలును, దప్పి కల్లును, క్షన్నులయందూను కంఠమునందును ఏ నోటియందను నొప్పి కలు 

గును, మెడ నిలువదు, వాంతి యగును. 

అర విసర్పలహ్ ణము రికా 

విసర్పస్తు శిశోః ప్రాణనాశనో వ_న్తిలీర్ష జ, 
పద్మ వర్లో మహాప నామా దోష త్ త్ర, యోద్భవః, 14 

కక్ఞాభ్యాం వాదయం యాతి పృాదయాచ్యా గుదం వ్రచేత్ , 

కుద్రరోో చ కథితే త్వజగల్ల్యహివూతనే, 15 

వ మూర్ణ యనగా నోటిలో నుండు మాదిభాగము, ఇది పండ్లవరుసకు వెనుక 

నుండు గటి వ, దేశము, తాలు వనంబడు. 
రో 
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శిశువులకు పొ త్తికడుపుపైనను తలయందును వినర్ప మను వ్యాధి పుట్టును. ఇది 

యొుకచోట బుట్టి వలందెజంగుల నంచరించునది కావున వినర్ప మను గడ్డ. ఇయ్యది యొజ్ఞ 

తామరనేకవలె నెజ్జినిరంగుకలిగి తీ దోవ నన్ని పాతము మే గల్లును. మహావద్య మని 

చెవృబడుశు. అందు తలలో కల్లు విసర్పము తొలుత కణతలయందు పొడనూపి హృద 

యమున జేరును. పౌ త్తికడుపున బుట్టునది వృాదయమున జేరి యచ్చటకుండి గుదస్థాన 

మున వ్యాపించును. ఇయ్యాది శ్రిశువ్రల పాలిటి యమునిబో లె బ్రాణవారమె యుండును, 

ఇదిగాక యద్రరోగమున చెప్పబడిన అజగల్లి, అహిపూతన యను రోగములును బాలు 

రకు సంభవించును. 

అరి బాలురకు జనించు జ్వరాదిరోగములు da 

జ్వరాద్యా వ్యాధయస్ప ర్య మహాోనోయే వు రేరితాః, 

బాలచేహేఒవీలే తద్వద్విచ్టేయాః కుశలై స్పదా, 16 
ఇవిగాక జ్వరము మొదలునేసి పెబెప్సిన మహావ్యాధులును 'బొలురక్షు మిథ్యా 

హారాదులచేత శరీరమున సంభవించును. ఆవి యన్నియు వానివాని నిదానముల చెప్ప 

బడిన లతీణములబట్టి యొురుంగునది. 

రి బాల గృవాసామాన్యల కణము a 

కుణాదుది(జ తే బాలః తణా త్రస్యతి రోదితి, 

నై ర్ల నెర్థారయతి ఛా గ్రీమాశ్తానమే చ, 17 
ఊర్ధ్వం నిరీకు తే దన్హాద్థాదేతూ బతి జృమృ తే, 

భవా శ్రీపతి దన్వష్టం సనం వవుతి చాసకృత్ . 16 

మోతి నిశి జాగ రి శూనాతో భిన్న విట్స [ 
మాంసశోణితగన్థిక్చ న చాశ్నాలి యథా వునా. 10 

సామాన న్యం గ్రహజుష్టానాం లక్షణం సము దాహృతమ్, 

చాలగృవాములచే నావిన్హుడగు శిశువు తణకాలము టొద్వేగము (ఉలికిపాటు 
కలిగియుండును. ఒక తృణమున కారణములేకయ్ ఛభయవడుశు, వడ్చును, గోళ్ళ చేతను 

దంకములచేశను పాలిచ్చు చాదినెనను తన శరీరమునె నను గీరుశు బి తరపోయినటు 
ర్ వా రా —0 య 

పెనజూచును, పండ్లు పటపట కొరుకును, వికారముగ కూయును* ఆవలించి యొడలు 

విరుచును. కనుబొమల వీకారముగ గదలించుకు. పండ్లచే సెవవులు కొరికికొనును, మాటి 
మాటికిని నురుగుశు వాంతి వేయును. శరీరము మిక్కిలి కృశించి ర్నాత్సులయందు నిదుర 

పోకయుండును. కన్నుల రెప్ప లుబ్బియుండును. మలము దృవమె వెడలుకు. కంఠ 
స్వరము మామూలుగ లేక మారియుండును. తన శరీరము మాంసమును ర కమునుబోని 
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దుర్గంధము గలిగియుండును. మామూలుగ నాహారమును భుజించకుండును. ఇవి 

యన్నియు చాలగవాసామాన్యముగ గలుగు లక్షణములు, 

మరియు చాలగ (గ,వామలయొక్క_ హ్రాగుత్ప త్తి తియు వానిస్వరూపమును 

వాగ్భటాచార్యుని బే నిట్టు చెవ్పబడియె: భూ. గువాస్య రకార్థం నిర్మిళా శూల 

పాణినా మనుమ్యమిగృహాః పంచ స్ప స్త్రి స్త్రీ విగృహాకి గ వశ, స్మ_న్హోనిశాఖో 

మేహాఖ్య! శ్వ గృవాః పితృసఎస్థ త; శకుని? లహ ఫష్టూతనా దృష్రిఫూతనా 

ముఖమండలి కా రద్వద్రేవతీ శుష్క రేవతి (అ. వృాః ఊఉ, అ. ౨. శో. ౧-౨ పురా 

తనకాలమున కుమారస్వామి బాల్యమున నుండువపుడు వానిని కాపాడుటతకై పర 

మేశ్యరుడు ఐదు పురుషా కార్మగ్యవాములకు, వీడు స్త్రీరూవ గృవాములను సృజించెను. 

అందు స్కంద, విశాఖ, మేషహిఖ్యః శ్వ సవా పిీత్ళగృవాము అను "పేరులు కల్లినవి 

పురుష గృవాములు. శకుని ఫూతన, శీఠఫ్తూకన, దృష్టిఫూతన, ముఖమండలిక, రేవతి, 

థుష్కు_శేవతి యశు పేరులు కలిగినవి స్త్రీ స్త గృవాములు. అన్ని యు బేరి వండ ౦డు గ్ర వా 

ములు, ఇవి సత్కారము నొందుటకును పూజలు, బలులు మున్నగవానిపే నభిరావ 

వేళను, సమయమును వేచి బాలురవై నావేశిచును. ఈవిషయమున న్ను శ్కుకాచార్యు 

డిట్లు చెప్పెను:--'ధా త్రీమాత్రోః ప్రాకిదిప్పావచారాల్ , కాచ భృహ్టైక్  మజ్జలా 

చారహీనాక్  తస్తాక నాక్ తర్జి తాక కృందితాంశ్చ, ఫూజాహేతొః హింస్యు 

శేతే కమారాకాం”. (నృుశ్ఫుళ. ఊఉ. అ. ౨౭) పాలిచ్చు దాదియొక్కయ్సు తల్లి 

యొక్కయు నవజ్ఞ త్రచేత్ర బిపాస పరిశుద్ధి లేకయున్ననుు మంగళకరములైన యాచా 

రములు శేవన్నను, కటాలున భయప డినను, మిక్కు_టముగ సంతోషము కలిగియున్నను, 

బిడ్డల నెవ్వేనియు భయవరచినను, అధికముగ చేడువ బెట్టినను, అట్టి కారణముల నవ 

కాశముగ చేసీ కొని సైజెవ్పబడిన బౌల్టగవాములు తాము పూజల నొందుటనై బిడ్డలమై 

నావహించి బాధించు చుండును. 

మరియు నీగవాము లావేశించుటకు మునుమున్ను బిడ్డలు మిక్కుటముగ నేడ్చె 

దరు. జ్వరము అధికముగ కల్లంకు. ఈవిషయమును వాగ్ళటు. లిట్లు చెప్పిరి ---” తేషాం 

(గశూామ్య తాం రూపం ప్రశతం రోదనం జ్వర” (ఆ. వా. ఊఉ. ఆ. 3, క్లో. 3.) 

ర బాల ల్ వావిశేషలతణము ర్రితా 

వకనేతస తను గాతస తస్య తా ye వన్న ఎన్సనకమ్పనమ్. 20 

ఊర్ధ్వం దృష్ట్యా సిక కేత వశ్రాస్యో ర _క్రగన్థిక, 

దన్నాన్టావలి విత స్వః స్తనం నై_వాభినన్దతి, 21 
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పిల్లవాడు భయపడి గృహ మావేళించినపుడు ఒక కంటిలో నీరు కాదను. 

శరీరమునం దొక భాగమునమ్మా లము చెమట గారుచుండును. ఒక అవయవము మాత్రము 

కొంచెముగ చలించును, లేక వణకును, కమ్ముల నిక్క బెట్టి పెచూపు చూచును, నోర్ర 

వంకరగ నుండుకు, శరీరమున ర క్తమువలె దుర్తంధము కలిగి యుండును. వండ్డుకొరుకును, 

ఒకవ్వుడుకు పాలంద్రావ నిచ్చ లేవండును. (ఇట్టి లమీణములు కలిగినప్పుడు బిడ్డ ఛయ 

వడి (గ, హోవిస్టుడై యున్నా డని గమనిం చునది. 

ఇర స్క-న్హావసారలక్ ఆము లి 

స్కన్ల గ హగృహీతానాం రోదనం చాల్బమేవ చ, 
OU 

నషసం వమే త్ఫేనం సంజా వానతి రోదితి, 
రలు భా ఠా 

ఫ్ వ్ శీతగనితంం స_నాపసా మ్, 9 వ్రూయ న్ సం స్కస్ద వస్తారలతణమ్ గ 

అధ “అలీ రి ఆర బిడ్డలకు స్కంద గృవా మా వేశిచినపుడు రోపనము తగ్గును. మూర గుమి 

యొడ లెరుంగక నురుగు వాంతి యగును. ప్రజ్ఞ చెలిసీనవ్వుడు మిక్కిలి. యేడ్చును' 

శరీరము చీము చెత్తురులవలె దుర్గంధముకర్లి యుండుశు, ఈలక్షణములు కల్లియున్న యెడ 
స్కందాపస్తార గ్య హం బని యొరుంగునది. 

-49/()ె శకున్నిగ, సాలతణము రాయా 

అల యే అధ్య “ad Aa = సస్తాన్లో ఛభయచకితొ. విహజ్దగన్థిస్సా స్రావ వ్ర ణపరిపిడితస్పమన్హాత్ , 
జో 5 అల అధ్య 3 డ ర, గ స్ఫోమై శ్చ పృచితతను సృదాహపాశై ర్విజై యోభవతి 3ళుంక్షుతశ్శకున్యా, 

బాలుడు శకుని గృవాముచే వీడితుడై నపుడు అవయవములన్నియు సడలి శిథీ 

లములుగ నుండును, కారణము లేకయే భయెవడును. వశులవంటి దుర్తంధము శరీరమున 

గల్పును. శరీరమునంటెల్ల _పుండ్లులేచి చీమును "ెత్తురుకు గారుచుండును. శరీరమునం 

చెల్ల పౌక్కు_లులే చి మంటకల్లి పుండై దట్టముగ వ్యాపించియుండును. 

మరియు వాగ్భ్ళటమున “స్నోటానృదావారుక్చాకాః సన్థిషు స్యుః పుళకః పున, 

నిశ్యహ్ని ప్రవిలీయ చే పాకో వ శ్రే గుదేఒపివా” (అ. వా. ఊ. అ. 3. శ్లో. ౧౯ 

అని చెప్పెను. ఈవాక్యమునుబట్టి కీళ్ళయందు ముటతోగూడిన బొబ్బలులేచి పుడై 

రాాత్మియందెల్ల నుండి పగటియందు కనుబడక మరిగియుండు ననియు, నోటియందుకు 

గుదస్థానమునందును పుండగుననియు తెలినెకి, (క గ వామునే వక్షీదోవమని లోకమున 

జెప్పెడరు 



బొలరోగనిదానమ్ 593 

అగ్రి రేవతీ గవాలక్షణాము ర 

అడు జ బలీ ఆతి వ్రతై నఫమై శ్పితేం గాత్రం పజ్క్బు_గన్గం స్రవెదస్ళక్, 

భిన్ననర్చా జ్యరీ దాహీ నేవత్మిగ హలతుణమ్, 24 

రేవతి యను (గృవాము ఆవహించినపుడు శరీరమునండెల్ల చొబ్బలును, వృణం 

బులును వ్యాపించి బురదవంటి గంధథముకలిగి నెత్తురు కారుచుండును, మలము ఉండె 

(ద్రవముగ వెడలును. జ్వరము కలిగి మంట పుట్టును. (క లక్షణములు కలిగినపుడు రేవతీ 

గృవా మావహించిన దని యొరుంగునది) 

0 పూతేన్నా గృహాలక్ష ణము రిఈ- 

అతీసారో జ్వర_స్తృష్లూ తిర్యక్చే )తణరోదనమ్, 
ఆసు జో 6 6 (ఇ y నష్టని చృ_స్హథొ దిషగ్నో గృ_న్హః వూతనయా శిశుః, ర 

సూతన్న్మాగ్సవాము అవహిం చినపుడు అతిసారము, జ్వరము, డప్పియు కల్లును. 

అడ్డముగ జాచును. అధికముగ శేడ్చును. నిదుర పట్టదు. ఉండియుండి యులికిపడును, 
శి 

అరి అంధపఫపూశనాలవీణము రిఆా- 

ఛర్తిః కాసో జ్వర _స్తృష్టా రసాగన్టోఒతిరోదనమ్, 
(6 —D UT ® 

_స్తన్య ద్యేపోఒతిసారశ్చ అర్థ వూతేశయా భవేత్. 26 

ఆంధభ్రూకనా గృహముచే నీడిందబకీనపుడు న నాంతియగును. దగ్గు కల్లును. డప్పీ 

విశేషనుగును. (కొవ్వువలె దుర్గంధము కల్లును. అధికముగ నేడ్చును, పాలుత్రాగుటకు 

ఇచ్చ పొడమదు. అతిసారము గల్టును, 

ఉర శీతప్రూతనాలతు ణము రఆతా- 

వేవలే కాసతే వీణో నేత్ర క దోనో విగస్థితా, 

ఛగ్గ ర్ల రితిసారయు_క్ట కశ్చ ఫీత్రష్టాతనయా ఈ, లేగ 

తపూతన్యాన వము చేత బీడింపబడిన శిశువునకు వణకును, దగ్గునుకలిగి శరీరము 

శీణించును... న్మేశృరోగములు కల్లును. శరీరమునందు. దుర్హంధము కల్పుకు. వాంతియు 

అతి సారమును కల్లును, 

(రై ముఖమం౦ండలికాలత్స జము రి 

పస సన్న వర్థ్యవద నః సిరాభిరఫిసంవృతఃి, 

న్ ల్లీ టం గస్టిచ బహ్చోాలీ ముఖమండలికౌ గృహా, 

(ముఖమణ్లితయా భవేత్) 
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ముఖమండలిక యను గృహము ఫూనినపుడకు శిశువునకు ముఖము నిర్గ లె 

మంచికాంతి గల్లియుండును. న (సన్ననినరములు చే శరీర మావరింవబడి యుండుళ. 
శరీరమున మ్మూక్కమువంటి దుర్గంధము  కల్టియుండును. మామూలుకన్న నధికముగ 
నాహారమును భుజించును. 

చకిక్స్పర్దనో దాస్య శోమమూార్యావిగస్థతా, 

ఊర ర్ధ్వం ప స్యెద్ద శెద్దనానై నగ మేయం గనాం వభబేత్ , 99 ® Oc 

తన మెయ యను గృవాము ఆవేళిం చినపుడు వాంతియగును. శరీరము పడక్రును. 
కుత్తుకయు నోరును ఎండును. మూర్భగృమృును, శరీరముడై దుర్షంధము పుట్టును, మైన 
చూచును, వండ్లు కొజుకును, (కొలక్షణములు కల్లిన పుడు మగ మేయ్యగ హం చావరించిన 
దని తెలియందగు.) 

* ee చాల, గ హాసాధ్యలత్ ణములు అయా 

వ, సవావః స్థన దేసీ ముహ్యులే చానిశం మునాుః, ది లాన్ 
తం బొలమచిరాద ని గ్రహః సంవూర్హ లశుణకి, 30 ధా / 

చాల ల్ హావేశము కల బాలుడు కన్నులు రెప్ప వాల్చక స్తంభించి, చనుపాలు 
దావ నిచ్చే బల్ల ప్పుడుగాని అప్పుడవ్వుడుగాని మెకము గృమ్రి ఆయా (గృవాములకు వ్ 

జెప్పిన లత్సణములు పూర్తిగ కల్టియున్న యెడ నట్టి Wy సాపీడిలుని ఆ గవము తద్చక 
చంపును. 

(ఇచ్చట వాగ్భటమున జెప్పబడిన పండై, డు బాల గ హాములలో కొన్ని 
మా (త్రము చెప్ప బడినవి. తక్కి నవాని లశ ముల వాగ్భేటమున జః సుని 

ఇతి శ్రీమాధవకరవిరచి తే మాధవనిదానే 
బాలరోగనిదానం సమా_వ్షమ్, 

రాలా rm en శో పృశ్నీ ప్రము-మధుకోశనున నిది లేదు. 



ఏవి షరోగనిదానమ్ 
వాలా 

ఇవిషిభబున జ్వరాదిరోగముల నన్నిటికిని నిదానమును సవిస్తరముగ_ జేప్పి 

చికి ళ్చానిమి క్రీము విమముచే గల్లు లత్షణముల చెల్పునట్టి విషనిదానముశు జెవుట:--- 

అరి నిష భేదములు రఆా- 

స్థావరం జబ్దనుం చవ దిషనిధం విషముచ్య తే, 

మూలా ద్యాత, కమాద్యం స్యాత్సరం స ర్చాదిసంభ వవ్, 1 

విషము స “మాన్యుముగ స్థావర మనియు, జంగను మనియు శెడు తెరంగులుి 

అందు దుంవలు వేళ్లు మున్నగువానికి సంబంధించిన విషము స్థావరము* సర్పములు 

కుక్క నక్క మున్నగు జంతువులవ సంబుధించిన విషము జఎగమము. (ఒక చోట 

నుండి మరియొకచోటికి తనంశటఫోవు శక్షిలేకు యున్నచోటన యుండునది స్థావ 

రము ఆయ్యుది ముాలకంచెదులం వానికి సంబంధించిన విషము స్థావరము. నలుగ డల 

స్వయముగ సంచరించు శక్షికల జంతువులు జంగమములు. ఆయ్యవి పాము, చేలు 

మున్నగునవి, వానికి సంబంధిం చిన విషము జంగనుము 

పె చెప్పిన విషములు శెండింటి యందును గల య వొంతర భేవములకు ఆది య్యా శ 

యి చియుండు అధిష్టాన భేదములచే నిర్ణ యిచి నుశు సు తాబార్యు లిట్టు చె చెను 

“స్థావరం జంగమం ఇైవ దిషవిధం విషముఖ్యలే, దశాధిష్థా కమాద్యం తు ద్వితీయం 

నడకాశ్ర యమ్. మూలం సత్త 0 ఫలం పుష్పుం త్వ రం సార వవచ, నిర్యాసో భాత 

వవ సేన్టశ్చ దశమస ని (గుశ్రుత. కల్ప. అ. ౨. నో, ౧) “తత్ర, దృష్తి 

నిశ్వాస దంష్ట్ర నఖ మూ శ్ పురీష శుక్రలాలా౭. _ర్థవముఖసం దంశవశరిత రి) 

గుదాస్టి వి త్రమూకశచానీలి (సుశ్రుత. క్త, అ. ౨, నూ ౨ స్థావరము జంగమము 

నని వివములు రెండు విధముబు. అందు స్థావరవివము వదె విధములైన ద ద్రవ్యముల 

నాశ, యించియు, జంగమనిషము పదునారింటి నాశ్త యించియు నుండును, ఎట్టు 

లనవృమూదులకు సంబంధించిన మూలము (శ్చ, ఈ ఆకులు, పండ్లు, పువ్వులు, పట్ట, 

సాలు సారము (చేవ), నిర్యాసము (బంకు ఛాతువులు (పాహాణము తాళకము 

మున్నగునవి); దుంవలు అను నీ వదియు స్థావర విషమునకు అశ్కయము ల్రై యుండును * 

(ఆయా ద్రవ్యము నా శ్రోయిం చినవిషము ఆ యానామములమే 
(మూలవివషము పత్ర 

విషము మున్నగు పదం వ్యవహరింపబడి పది "భేదములు కల్లియుండు ననుట 
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జంగమవిషము జంతువులకు సంబంధించిన దృష్టి (చూపు, నిశ్వాసము, కోరలు, నోళ్లు, 

మూత్రము, మలము, శుక్కము, నోట వెడలుజొల్లు, ఆల (తోక), ఆ_ర్హవము (బుతు 

నంబంధమెన రక్షము, ముఖసందంశము (నోటివండ్లనువేర్చి కొజకబడిన కాటు, 

అపానవాతముతో చేరిన గుదము, ఆస్థి (ఎముకలు, పిత్తము (ఏ త్రకోశమునశుండు 

జిగురు), ముల్లు; శవము అను నీ పదుశారింటి న్యాశ్శయించి యుండును. కావున పదు 

నారు విధముల నుండును, ఇవికూడ దృష్టివిషము, నిశ్వాసవిషము మున్నగు నామ భేద 

ములచే వృవహరింవబడును. వీని కన్నిటికిని లమీణాములు సుక్రుతమునందలి కల్పస్థాన 

మున విపులముగ గానంబడియెడు, అనియెల్ల వి స్తరఫితిచే నిట వివరింపబడవయ్యొ. 

ఈం జంగమఏషసామాన్యలత్షు ఇములు ఏతా 

నీ దాం తన్దాం కమం దాహం అపాకం లోవుహర్త ణమ్, 
YJ od ౧౧ యె 

శ్లోథం చై వాతిసారం చ జజ్బమం కురుతే విషమ్, ర 

వె జెప్పిన జంగమువపివము వేత నిద్భయు మైకంబును కల్లును, బడలికయు తొబం 

బుకు పుట్టును, తిన్నయన్నము జీర్ణము కాదు, శరీరమున వెడ్చుకలు నిట్ట పొడిచి 
గుండును, వాపును అతిసారుబుకు కల్లును. (౩౫ యువద్రవము లన్నియు. జంగవు 

వషమున గల్లు నని భావము.) 

విర స్థావరవిషలత్ ణము ee 

సావరం చ జ్వర: హిక్కాం ద నహగర్గలగ హమ్, 
థి — aA 0 
ద బలో ళ్ జ ¢ ఇన చృర్ట్య్వరు చి శాషసం మూ ర్యాంచ కురు తే విషమ్ (భృశం). 3 

స్థావరవిషము జ్వరమును, ఎక్కిళ్ళను కల్లించును. పండ్లు ఫులువై శీతోపైది 

స్పర్శము నోరువజాల కుండును. కుత్తుక వట్టియుండును. నురుగు వాంతి యగును, అరోచ 

కంబును శాషసంబును మూర్భయు కల్లును. 
౧ 

అగ్రి విషము పెట్టినవానిల ఈ ణముల చెఖుంగువిధము శ 

ఇంగితబ్ఞో మనువ్య్యూూణాం వాశ్చేపాముఖవై కృతే ఓ 

జానీయాదిషషదా తారం ఏఖిర్లి జైశ్చు బుద్దిమా౯, 4 

న దదాతు తరం వృష్లో వినతురోహమేతి చ, 
—0 లు తె 

అపార్థం బహుసజ్క్ర్షం భాషులే చావీ మాథవత్ , 
అకద ఎల ర్రీ_ ౯ హసత్యకస్త్థాత్సు ఎట యేదబ్దులిర్విలి ఖేన్మ హీమ్ 

cr 
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పపథు శ్చౌస్య భవతి త త్ర_స్తశ్చాన్యోన్యమిాత తే, 6 

నివర్హ వక భారిమశ్చే నఖ: కఇ్చిచ్చినత్యపి, 

అలభేతాసనం దీనః కరేణ చ శిరోరుహమ్, / 

వర్తతే నిపరీతశ్చ విషదాతా విచేతనః, 

లోకమున మనుజుల మనస్సుల నుండుభొవములను జక్క_గ జెలిసికొన సమర్థ 

డగు వెద్యుడు ఇతరులకు విషమును బెట్టిన వానిని చక్కగ గమనించి వానిమాటల చేతను 

చేష్టల చేతను, ముఖవి కారమును బట్టియు వీడు పిషము పెట్టినవాం డని యూహింపవ లెను, 

వానిలక్షణము లెవ్వియన---విషము పెట్టిన మనుజుని పలుమారు అడిగినను బదులు 

చెప్పడు. ఒకచేళ నిర్భంధముచేశ బదులు చెప్ప దలచినను మూఢుడై యేమియు దోచక 

యూరకుండును. ఒక సమయమున సంబంధము లేని మాటలుకలిపీ మూథునివలె వదరును* 

కారణము లేకయే నవ్వును. వ్రేట్ల్ మెటిక విరుచును. పుడమిచె గీచును. ఆట్టివానికి 

వణకుపుట్టును. భయపడి చుట్టునున్న వారి ముఖముల వలుమారు చూచును. ముఖమున 

వర్ణము మాదియుండును. నవనియు దోచక గోళ్ల చేత తృణాదుల , ద్ఫుంచుచుండును 
\ 

మిక్కిలి దీనుడై యాసనముసె గూర్పుండుశు. చేత వెండ్రుకలను తలను దడనికొనును 

ఆన్ని విషయములయందును విరుద్ధముగ నుండును, మలిలేకుండుచాడుగా నుండును. ఇట్టి 

లమణములను చక్కగ గమనించి విషము చెట్టిన వానిని నిర్ణ యి౨వవ'లె నని భావము, 

90 స్థావరవిషాధికుని లక్షణములు $ఆా- 

ఉద్వేష్టనం ముల మై వ్రలావో మోహ ఏవ చ, త్ర 

జృంభణం వెపనం వ్యాసః జయం పత్రవిషేణ త్ర 

జను (మ్ఫుమ్క_శోథః సలవిమైః దాహోజఒన్న ద్వేష. ఏవచ, 9 

భవేత్పుష్పువి మెళ్ళర్చి రాతశ్తానం శ్వాస ఏవ చ, 

త్వ శ్సారని ర్యాపనిమైరువయు ఛై వ్ తగన ని నిహా, 10 

ఆస్య దొెర్దన్ల స్థిపారుష్యుతిర' రుక్క_ఫసం స్క వాక 

సునాగముః "ఫరవిమెః 5 విజ్బేదో గురుగాత్ర, హక 11 

హృత్శిడనం ఛాతువిమెః మూర్భాదాహాళ్చ తాలుని, 

ప్రాయేణ కాలఘాతీని విహాణ్యేతాని నిర్దిశెత్ . 12 

మూలదివములచేత మనుజునకు కాలుసేతులు కొంకరలుపోయి లాగుచుండుటచే 

బొరలును, సంబంధములేక యిచ్చవచ్చినటులు వదరుశు- మూర్చ గృమ్మళు వత్స (ఆకుల 

* భుష్కుశోథ8ి అనుపాఠము చింళ్యము-ముపష్కు-శ్ క అను పాఠమే మధు 

ఫోన సమృశము-ము ఖత షః అని పాఠాంతరము, 
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యందలి విషముచేత ఒడలి విరుపులతో నావలింతలు వచ్చును. శరీరము వణకును. 

శ్వాస మధికమగును. ఫల (వండ్లు కొయలయందల్సి ఏషముచేత  శశువ్కు.మెనవాపు 

(వృషణములయందు వాపు) కల్లును, తావంబును అన్న ద్వేషుంబుకు కల్టును, పుష్ప 

(పువ్వులయందలి విషముచేత వాంతి కల్లును. కడు పుబ్బరించును శార్సస మధికమగును, 

త్వక్ (పట్టయొక్క) సార (వేవయొక్క నిర్యాన (బంకయొక్క.) వివములవేత నోట 
దుర్లంధము కల్లును. శరీరము కరకరలాడు చుండును. తలనొప్పి కల్లును. నోట కఫము 

వెడలును.. శీర (శెట్టుపాల) విషము'వేశ నోట నురుగు వెడలును మలము ఉండళె 
ద్ర వముగ వెడలును, శరీరము బరువై యుండును. తాళకము పొసోణము మున్నగు 

ధాతుపషుల ఏిషము వేత రొమృనొష్పియు, మూర్భయు, తాలువులయందు మంటయు 

పుట్టును. పెజేప్పీన పదివిధములైన స్థావరనిష ములు ఆయావిషముల బలమునుబటి కాల యా యొ జట 

(కృమముగ వేగమునుజూపీ ప్రాణముల హింసించును, 

కుర్ర విషదిస్ధశ స్ర్రాహతీలమీణము ఏథో 

శ = కో Fy: “= ం అ న జల = ఇ ప్ టా 
సద్యః శతం పన్య 69 యస్య జనోః ©, వెద్దం పచ్య శ్ 0) మీమ 

క క్రి న్న మతరవూతి శ తానాంస జై వ యనం. 1% కృప్టభూతం శీన్న మత్యర్థపూ న్థాంసం రీర్య తే బాపి యస్య, 1 
శర హ్ హాం ఏ 5 ఆం జు అల మ అ తృనామరా ర్యాజ్వర డా హాచ యన్య దిగ్ధాహతేం తం పుమాంస(రుహృం 

నే్నత్ , లిజాన్నేణానే కురా తె ళం ఏ కోవిహంయనస ప వ్యవ నత , లెదా న్యేతా స్యేవ కుర్యాదమిత్రై ర్వ )కోవిపంయస్యడ త్తం 
ప,మాదాత్ . 1.1 
ఆ 

కనకు కానివారు (శృత్ఫువుల్చు కత్తి "మొదలగు గనాయుధములకు గిషముళు 

బూసి (ప్రవారించిన, గాయము తగిలినయెడ చెబ్బతగిలినతోడనే గాయము వశము 
రక్తము గారును. అధికముగ పుండగును. నల్లైనై మిక్కిలి దుర్చంధమఃతోసహాడి కుళ్ళి 
గాయమునుండి మాంస మూడివడును. మరియు దప్పియు, మూర్భయుు, జ్వరమును, 

తాపమును. విశేషముగ గల్టుకు, మరియు శతువులు మాయచేసి వృణమునందు 
నిషము నుంచినను _పెబెవృబడిన లక్షణములు గానవచ్చును. 

అర సిషమును ద్రావినబాని లక్షణములు రా 

సపీతం గృహధూమాచ్చం పురీషం యోజఒత్సార్య తే, 
గ 

ఫేనముద్వమ లే చాపి విషపీకం తమాదిశేశ్ 15 
విషమును ద్రానినవానికి పురీషము వచ్చనిరంగుకలిసివ కరిదూవమును బోలిన 

రంగుతో ఏినేచనము లగును. నోట నురుగుకు వాంతిని “జేయును. 

ఈ* వాపు శువ్క_-మెయ, ౦డు టసంభవము. కాన సీపాఠము చింక్యము. 
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ధ్ర సర్ప భేదములు ఏతా 

వాతేప్పిత్తక ఫా తనః భోేగిమణ్ణల రాజిలాః, 

యథా కృ్కనుం సమాఖ్యా తాః ద్వ్య్వంతే రాః ద్వన్ద ్ వ్యరూపిణః, 10 

సర్పములలో భోగి మండలము, రాజిలము అను మూడు జాతులు పృథానము 

లుగ నుండును, అందు భోగి యనునది ఫణము (పడగ కల్లినది. ఇయ్యది వాత (ప్రకృతి 

క్షలియుండును. వాతేము'చే గల్లు నుషద్రవముల. గల్లించును. పొడలు కల్లి యుండునది 

మండలి యనబడును, ఇది పీ పిత్త పకృతి కల్లి పి శవ కోపమున గల్లు నువ, వముల 

గల్లించును. తెల్బ నిచారలు గల్తినది రాజిలము. ఇయ్యప కఫ ఫపృకృ్ళతి కల్లి కఫమున గల్లు 

నువద్రవముల గల్లించుకు. సె చెప్పిన వాతాది ప్రకృతులు గల మూడు నర్పజాతు 

లలో శంజేసీ సర్పజాతుల సంవర్క_మున బుట్టిన సర్పజాతులు ద్విదోష, (ప్రకృతి కల్లి 

యుండును. (భోగిమండలి యను సర్పముల శండింటి సంవర్కముచే కల్లిన సర్పజాతి 

వాళతపిత్త ప్రకృతి కల్చియుండు ననియు భోగి రాజిల నరముల నంబంధమున గల్లిన 

సర్పజాతి వాత కఫ (ప్రకృతి కల్లియుండు ననియు, మండలరాజిల సర్పముల సంవర్క_ 

మున గల్లిన నగ్పజూలి పీ త్త కఫ (పశృతి కల్లియుండు ననియు భావము. 

0 సర్పదస్థలక్ ణము ఈ 

దంశో భోగికృతః కృన్లః సర్వవాతవికారకృత్ , 

వ్రీత్రో మ్మూలిజశ్ఫోథో న్భుదుః వి పి త్రవికారవాన్, 17 

రాజలోళ్టో భవేద్దంశః స్థిర శోథశ్చ పిచ్చిల, 

పాజ్డున్స్నిన్ధో 2 తిసాన్దారిస సృక్సన్వ న్లేష ఇపవికెక కృత్ , 18 

భోగి యను సర్పము కరచినయెడ కాటు నల్లగ నుండును. ఇది కరచిన నిషము 

ఇత ఐాతమన గల్లు రోగములు ఆన్ని యు కల్లంను. మండలి యను నర్పము కరచినచో 

కాటు వచ్చనై యుండును. దీనివిపమము చేత మెత్తని వాపు కబ్లి ప్పిత్తమున కల్లు నువద్ర, 

వములన్నియు గల్లును, రాజిలం బను నర్పము కరచిన కాటు గట్టిగానుండు వొపు కలిగి, 

పాండువర్ల ౦బును స్నీగ్గంబును మిక్కిలి చిక్కనైన రకము కల్లినదియః సై యుండును. 

ఈః విషమునందు కఫమున గల్లు క్రో ములన్ని యు కల్టును. 

(మలియు పై జెప్పన ద్య్వంద్యజాతి సర్పములు కరచినవ్వుడు సంసర్షలతీణ 

మును గానవచ్చున్తుు 



600 మాధననిదానే 

ఈం ఆసాధ్యసర్పవిషనిర్భ యము వఏఆా- 

అశ్వత్థ దెవాయతనళ్ళ శానవలీ కక సదెన్టిను చతుప్పు "శేషు, 

యా మ్యెచ చష్రైః పరివర్ణనీయాః బు మేనీ గామర రృసు యచదష్టాః, 

చర్వికరాణాం 'ఏషమాశుఘాతి సరణి చోశ్నే మ్మ ద్యెగుణీ భవ ని 

రావిచెట్టు క్రిందను, దే వాలయములయందు ను, క శానములయందును పుట్ట దగి 
రను సంఛ్యాశాలమునందును, నాల్లు త్రగీవలు కలియు 4 స్థలమునందును, పాము శరబి 

నను యమబేవతాక మెన భరణీ రకు ర మునారును, సీరలయందుశు, మర్త్య స్థలముల 

యందుశు పౌము కరచినశు విషము అసాధ్యమగును; కావున చికిత్స జేయంజనదు, పె 
జెప్పిన స్థల కాలవిశేషముల చేత సర్పములకు ఏషము శెట్రింతయగును కావున నతి శీఘ్ర 
ముగ చంపును, మరియు నుష్టకాలమునందును, ఉప్ట పృ థానములగు వనువుల సేవించి 

నను, అన్ని విధములగు నర్పములయొక్క_ విషములును రెట్టింపు శక్థి కలవగును, 

మజీయు కొన్ని య సాధ్యలవీ ఇ ములు తంత్రాంతరమున నిట్లు "కానంబడి 

యెడు: ాఆర్హ్యానే మో మఖా మూలా కృ త్తికాభరణీవు చ, వఖ్బమ్యాం న్య సనమ 
ర్షర్మే మర్శస్వాశువాశేవు చు దహైః కేన జీవంతి యది దూతాదినమ్చప” ఆర్ద్ర, 
ఆశ్లేష, మఖ్బ మూల, కృ త్తిక్క భరణి అను నకల ములయందును, పంచమి నాడును, 

రెడు నంధ్యలయందును, అమావాస్యనాడును సర్పము కరచినయెడ మాశలు మొఏ 

లగు సంపత్తి యుండినచో మిక్కిలి కష్టముచే (ప్రైతుకుదురు. (వెంటనే విషవై ద్యుని 
చిలంచు దూత లుండి త్వరగా చికిళ్చ జరిగిన డ్రి క ననుట) మ౭ియు సద్యః ప్రా "పాం 

హర మర్శమలయందు కెరచిన నయ్యది మిక యసాధ్యమె శస) ముగ జుపును* 
సద్యః ప్రా ప్రాణ హరమర్శ ములు ను శ్ఫుత్రమఃన గిట్టు చెప్పబడినవి. '—“శృజ్ణొటకాన్యథివలి 

చ కష్టా సీరా గుదమ్ వృ్యావయుఎ వసి నాభి చసుని సద్యోహతాని శు” 
(సుశ్రుత. శా. అ, ౬.) శృం గాటకము (కనుబొమల మధ్య చేశము), అధివతి, కణళలు, 

కంఠమునందలి సిరలు, గుదము, వాదయము, వ సీ నాఖి అనునిని సద్యః ప్రాణవార 

మర్శములు* 

-అం కొన్ని యసాధ్యవిషలతణములు ధ్ 

ఆజీర్ల పితాతపవీడి తేషు బా తేషు వృద్దే 'దెషు బుభుథీ.లేషు 20 
కీంమకే మేహిని కుష్టయు కే రూ”: బలే గర్భవతీషు చావీ, 

భుజింవబడిన యన్న ము వర్ణ శావండనపుడు వు, పిత్త పృకోవము చేశను. ఎండ 
చేళను బీడింపబడినపుడును. పాముకరచిన వెషము మిక్కిలి క్రూరమగును. మలియు 
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బాలురు, వృద్దులు; అక రిగొన్ని నొరు) ఖతమువలన రసాదిధాతువులు శీణిం చిన వారు, 
1 

ప్రమేహవ్యాధి ఐ పీడి తులం నుష్ట వ్యాధీ కల వారు, శరీరమున జిడ్డు లేక రూజు మెనవారు, 
న్ చ క్రీ ( జ! ఇ క 

బలహానులు, గర్భవతు లైన ప్ర వీరిని సర్పము కరచిన మిక్కిలి కూర మై 'ప్రాతముల 

హింసీించుశు. 

గ జల ఇ వ a శ్షస్త్రత్నుతే యస్య ౫ ర కమేగి రాజ వ్ లతాభిళ్చు న సమృవ_్త్ న్ని 21 

9 ణాభిరద్భిశ్చ న రోవముహర్షః విపాూఖిభూతం పరివర్జ యే_త్తమ్, 
రం 

పొము కరచినన్వుడు కగ్తిచే కొటువేసినయొడ రక్తము నందు స్మవించ 

కున్నను తీగల మున్నగువానిచే గొట్రినచో శేఖలు (శట్లు వనీర్పడకున్ననుు చల్లని 

నీళ్ళు పె జర్థిన రోమాంచము గలుగకున్నను సర్పవిషము చే బిడితుడు మృతుడై నట్లు 

తలచి విడుపపలెకు, 

జిహుం ముఖం యస్య చ శేశశాతః నాసావసావశ్చ సకజ్ఞభజ్ఞః, 22 
కృష్ణస్సర పృిళ్ళ ఇయయుశ్చ దంశే హాన్యోఫ్టి రతం చ వివర్హనీయః, 

సర్పము కరచి ఏసు మెక్కినపుడు నోరు వంశరగనున్నను, వె దుక లూడినను, 

మెడ వే ప్రైపొడినను, ముక్కు కృశించినను, కాటువందు రకము నల్ల చె వాపు కబ్రినను, 

అంకిళ్ళు నట్టి వట్రుకొని బిగిసియున్నను విషము అసాధ్య మె చంపును. 

వ్షిర్ధనా యస్య ని రతి వశ్ర్రాత రకం స్ప వేదూర్థ ఏమధశ్చయస్య, 

దంహ్ట్రానిపొ తొ క్చ్పతురశ ఏ యస్య తం చావీ వై ద్వః పరివర్జ యచ్చ, 

పాము విషమెక్కినపుడు చిన్ననై శంతివళె నుండు వొంగ నోట వెడలినను, 

నోరు ముక్కులు మొదలగు శరీరొర్ధ ప్షభగమునం గల రం,ధ,ములశుాడియు, గుదము డ్రి 
ధ్రృములనుండియు రక్తము గారుచున్నను, కాటున 

నాలుగు కోరల కొట్టు వీర్పణినను విషము మిక్కలి యసాధ్యమగును, కావున చికిత్స 

చేయజనదు, 

| af లాం న ఎ జాగ్ మూ్రేది రము మున్నగు నగరం 

రన తృమశ్య్థ ముప దు తం వా హీసస్వరం వాప్యథవా వివర్ల మ, 
శాలి కో 

ప న ల జాతా నరం కర న తత కురా సారిష్టమత్యర్థను వేగినం ఆతా నరం ర్య త్ర, ష్ 

సర్సవిమము వ్యాస్ఏ చినపుడు ఊవూ వముపట్టి యువద్రవము అధికము బాధించు 

చయన్నను, కంఠనస్వరము హీన మైనళు, ముఖము; వర్లముమారి నల్ల బడియున్ననుు నాసా 

భంగము మున్నగు నరిష్ట (మరణనూచక) లక్షణములు గాన్పిం చినను, మలమూంత్రా ఏ 

చేగములు అణగియున్నను విషము అసాధ్యమగును కావున విడువదగును. 
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(ఇత్తెరంగున సర్పవిషలతణములు సూచనామా్ర, ముగ నిచట జెవ్పబడినవిం 

అగదతం (తవుథాన మైన గ్క౦7మునందును, న్నుశ్కుతమనందును విపులముగ జెచ్చబడి 

యున్నవి. వాని నిట వి స్తరశంకచే వాయ విరమించినాడం uy 

జీర్ణం విషఘహ్నాపధిభిర్హతం వా దావాగ్ని వాతాతపశోషితంచా, 
స్వభావతో వా గుణవివ్రహీనం విషంహి దూషీవిహ తొము వైతి, 

విషహరంబులె న యాషథాదుల చే మందపీర్యము గా 'బేయబడీనను, కార్చిచ్చు 

గాలి ఎండ మున్నగువానిచే నెడినన్సు విషము తన స్వాభావికమెన తీ వ్రత నుడిగి 
జీర్ణమై (ప్రాతగిల్సి తనకు స్వతస్సిద్ధములగు వ్యవాయి వికాసి మున్నగు ము తి 
యున్నను; లేక స్వభావము చేత వ్యవాయి మున్నగు గుణములలో కొన్ని లేకున్న ను, 

అట్టి విషము దూషీవిష నుని చెప్పబడును. (ఇది శరీరమునందు ఆణగియాండి నానాట 
రస సరక్ష్తాది ధాతువులను కాలక్రమమున జెరచును కావున దూషీవివ మని వెప్పనగును.) 

“అ? దూషీవిషమున గల్లులత్ ఇములు రిఆా- 

విర్యాల్పభావాన్న నిపాతయే తృత్కఫాన్వితం వర్ష గణానుబస్ది £0 
తేనార్డి తో భిన్నవురిపవర్షో వై చగన్ఫవై రస్థాయుత? ఏ యాద్యా, 

మూర్చాం భ్ర భ నుం నద్దదవాగరోమిం చ ని 

అట్టి దూషీవిషము మిక్కిలి సల్ప_మెన పీర్యము కల్లి యుంటం జేసి మనుజుని 

కటాలంన 'జంపక కఫముతోగూడి య నేకవత్సరముల పర్యంతము శరీరమునంద యణగి 
యుండును. ఆట్లి దూషీవిషముచే బాధితుడగు మనుజునకు పురీషము ఉండలై యుండి 
వెడలును. శరీరవర్ణ ను మారియుండుళు. శరీరమున నొక విధమైన దుగంధము కల్లి 
యుండు శు. నోట రుచి 'తెలియకుండును, దప్పి యధిక మగును. ముర్భ గుమ్వును. 
ర్రముపె నున్నవానివలె నొడలు తిరుగున ట్లుండును. కంఠస్వరము డగ్లుత్తికతో ఓకా! 

వెడలును. వాంతి యగును. శరీరము వేదననహింవక పొరలాడును. దెనియందును 
ఇష్టము లేకుండును. 

-ఇజుర్రి ఆమప క్వాశయస్థ దూషీవిషలక్ ణము రుయా 

అఆమాశయన్ధె కఫవాతరోగీ ప పకా పశ యస్థ్ర2. నిలని త్తరోగీ, 

భవేశ్చముద్ద క్ట స్పశీరో రుహాజ్లో విలూనపత స్త యథా వ్హ్బూః, 98 

అట్టె దూషీవిషము ఆమాశయమున 'బేరనపుడు కఫవాతరోగములచే. బెడింవ 
బడును. వక్వాశయమున చేశెచేని వాతపీ _త్తరోగములచే చాధింవబడును, మజీయు 
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కలయిందును శరీరమునందును నున్న వెండ్రుకలన్నియు. నూడి శరీరము కృశించి 

శక్కూలన్నియు నూడ బెరకబడెన వత్షయుంబో లె వికృతరూవము కల్లియుండును, 

మజియు శంళాంళరమున “సీద నికే కనీ కొ వ శక” ( ు తేంత్రాంకరమున “సీద_న్ధిశేశా లోమాని శసికొ వక్వాశయా శ్రి తే 
వ వ్రాస్తూ ళు గ్ శ్ర ఇ నె అని యున్నది వున, (ప్రృకృళేమూ లమున శిరోరువాశబ్లము వెంద్రుకల సామాన్య 

మునకు వాచ్యము కావున తల వెండ్రుకలును శరీరమునందలి రోమంబులును ఊడు నని 

యర్థము జెవ్వుట సమంజసము.) 

అం రసాదిధాతుగగదూషీవిషలత్ణము 9తా- 

oN స అగు నం త రా టో రా స్థితం రసావిపష్యుథ వాయథోక్రా౯ కరోతిథాతు పృభవా౯ వికారా౯ 
ర. En దయ టీం నాయందు అత అ కొొపంచశణా నిలదుర్తి నెగుయాశా ర శు పూరం; శృణు తస్య రా పము,29 

న్మీద్రాగురుత్వంచ విజృమ్మణం చ నిసిషహర్షావథ వాజ్జమర్దమ్, 

తతః కరోత్యన్నమదావిపొకొ అరోచకం మల్ణలకోఠజన,. 80 
మూాంసషమయంపాదకర పశ్'థంమూ ర్భాంత థాఛర్జి మథాతిసారమ్, 

< ర జో నీ భ్ = 0 జో 9 ¢ దు విషం శాషసతృ పూజ రాంశ్చకు రాషాత్స్సవృద్ధింజఠరస్యణావీ, dl 

ఉనావమనర్షజన ప వ న్ ఉన్గావమన్నజ్ఞ యే_త్సథాన్యదానాహమన్యత్. క్షవయేచ్చళు క్రమ్, 

మన న జో గస | అల అ గాద్దద్య మన్య యేచ్చకుస్థం తొంస్తాన'కా రాంశ్చబవా ప్రకా రాన్, 

దూషీనిషము ర ర-కూదిభాతువులను చేరినపుడు నధాతువున 'జేరునో ఆధాతువునకు 

సంబంధించిన న్యాధులు సంభవిం చును. శరీరమునం దణగియున్న దూషీనిషము మంచు 

కాలమునందును, గాధి విశేషముగ వీచునవ్వుడున్కు మబ్బు గ,మియుండు వర్షాకాలము 
న మ్ 

నందును తటాలున బృశోపము నొందును. అయ్యది ప్రకోపించుటకు మునుమున్ను నిద్ర, 

విశేషముగ వచ్చును. శరీరము బరువై యుండును, ఒడలి విరుపులును ఆవలింతలును 

విశేషముగ వచ్చును. కీలు సడలి యుండు. శరీరము గగురుపాటు గల్లియుండును. 

అవయవము లన్నియు నొచ్చుకు. పీమట నానాట అన్నమును భుజించినపుడు తిక్క 

యె_క్రినట్టుండి జీర్ణము కాకుండును. నోటి కరుచి కల్లును. శరీరముయైని పొడలును 

దద్దులును పుట్టును. శరీరమునందలి మాంసము నశించును. కాళ్ళే యందును చేతులయందును 

వాఫుకల్లును. మమార్త (గృమ్లును, వాంతియు విరేచనంబును గల్గును. శ్వానం బధికమగును. 

డప్పి కల్లును. జ్వరము వచ్చును. కడుపు నానాట పెద్దది యగును. మణీయు నొక 

దూషీవిష ముచ్వాదిమును గల్లించును. మరియొకటి కడుపుబ్బరమును బుట్టించును. వే 

రొకటి శుక్కమును నశింపజేయ ను. ఇంకొకటి గద్దదన్వరము (డగ్దుత్తికును గల్లించును. 
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వరొండు కుష్ప మును బుట్రిం చును. ఇ త్తెరంగున దూషీవివ.ను నానావిభములగు రోగ 

ముల చేశశాలాను సణముగ క్రీత్రోోస్థ పరిస్థితుల హనుగుణము గ గల్తించును, విసర్పము 

మున్నగు వ్యాధులు గూడ నీ దూపీపీప మున గల్లును, 

“ఇకిడ దూషీవఏివ మనుట కన్వర్థత 5 

జ్జ “n= ned న్ 
జితం దేశ కాలాన్నదివాన్వ పై మర భీక్షశ్ 

యస్తాత్సనూప యేద్దాతూ౯ తసాదూపీవిషం స బ్రతమ్, వై 
3 “0 థి - ౨ ఆశి 

చేశముయొక్క_యు కాలముయొక్కయు అహారముయొక్క_యు. వై పరీళ్యము 
ప 

చేతను, వగలు నిదురించుటవేళతను శరీరమునందు లీనమె యణగియుండు విషము 

దుష్ట్రమె ప్రకోపమునొంది రసాదిధాతువుల జెరచుకు; కావున నియ్యది దూషీవివ మని 

యన్వర్థముగ జెవ్పబడును. 

-అభెట్ట్ దూ షీవిష సాధ్యా సాధ్యత్వములు లితా- 

సాధ్యమాత వతస్సద్యో యాప్యం సంవత్సరో ట్టితమ్, 

దూషీవిషమసాధ్యం స్యాత్ మణస్యాఒహితనేవినః, 3 

ఇం దియముల నిగృహించి వశ్యము నాచరించువానికి తా త్కానికమగు దూ కో 

విషము సాధింవందగియుండును. ఒక సంవత్సర కాలము అశుసరి౨ చు చుం:ు నరాప్మీనిషము 

యాష్యము. శరీరమున ధాతువులు మీణించినవాని!ని, ఆపథ్యముల సేవించువానికిని 

ర 'పెట్టుడుమందున గల్ల నుషృదృవము రా 

సాభాగ్యార్థం గీ స్త్రీయస్సే ఏ్షదం రజో నానాజజాన లా౯ 
ఓ 

శత్రు ప్రయుక్తాంక్చ గరాకాప్రయచ్చ న్య్యన్నమి [లాన్ తల 

తేస్నా వ ల్పాణ్లుః కృశోఒల్నాగ్నిః గర శ్చాస్యోపజాయ శే, 

మర రృప్రృమథనాజ్తానం హ సృ యోశ్ళొాథలవమణమ్, 30 

జకరం గ్ వాత్తేవిేపో యత్షైగుల్నః వయో జరి, 

వీవంవిధన్య చాన్యస్య ఎ వారేరి జ జాని దం ర్నయేక్ . ల/ 

స్త్రీలు పురుషులను తమకు వశముచేసికొని నుఖము నధికముగ నొంన దలంచి, 
కమ శరీరమునందలి చెమట బుతురక్షము మున్నగు నానావిధమలములకు ళెషధ 
విశేషములగూర్చి యన్నాదులతో జేర్చి పురుములకు బెట్టెదరు. మరియు శ త్స 
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వులు చెడ్డతలంపులు సే శేపింవ విషసదార్థములకు అన్నము మున్నగు నాహారపదా 
ర్థములఘార్చి పెట్టెదరు. అయ్యది జీర్ణముగాక శరీరమునందే యుండును. (ఇదియే 
గర మక విషశోన మని చెప్పబడుశు) దానివలన పాండురోగంబును కృశ త్వంబంను; 

ఆగ్ని మాంద్యంబుశు కును. మర్శస్థలములయందు మథించినవిధనుగ బాధ కల్పును. 

కడుపుబ్బరము కును. కాలు సేతులయందు వాపుతోగూడిన ఉదర వ్యాధియు, గవాణికి 

సంబంధించిన విశే దనాది వ్యాధులును, రాజయవ్షీంబును, గుల ంబుశు, ధాతుతయంబును 

జ్వరఎబును కల్లును. మరియు విస్ఫోటకము మున్నగు నిళర వ్యాభులును కలును, పూర్తిగ 

సీవ్యాధులం కల్లకున్నను వానిలతణములుమా శ్ర మైన గానంబడును. 

-అ౦ లూకాలక్షణము ; దానియుక్ప త్తియు ఆ 

-ం (ఎ ప జీ రి యస్తా ట్లూనం తృణం ప్రాపాః మునే ౩ పృస్వెదబిన్ష వ 

తస్తాల్లూణా స్తు భామ్యచే నె సంఖ్యయా ఆళ్ళ పోడశ , రి 

చిరంతనక"లమున వసీష్థృమహార్థి కి కోపావేశము ముఖమున చెమట బట్టెను* 

ఆచెమటయొక్చ_ చిండువులు (క్రిందవడజియున్న నొక కృణము పయింబడెను. కోవమున 

గల్లిన యిగ్నితోగూడిన యాశే స్వేదబిందువులు పురుగులై యుండెను. ఆయ్యవి శాదింప 

బడిన తృణము వె బడి పుట్టుటు జేసీ లూక అను శబ్బముచే పిలువంబడియె. కోపాగ్నివలన 

బుట్టుటం జేసి యయ్యవి యా'గ్నేయమగు విషన్వరూపమును వహించెను. అవి వదునారు 

విధము లని చెప్పబడియె (లూక యన సాలెపురుగులు.) 

(కోవ ప్రథానుడగు ఎక్వామిర డు మున్ను పెద్దకాలంబున వసీష్థుని వోమ 

ధనువు నవహారింవబూనుటయు, నావసిమ్టుడు కోపారుణితలో-చనుండై సూర్యుని 

పీక్రీంప తేన మొగముపె జెముటపాడమి బిందువులు వెంగటనున్న తృణములపయింబడ 

నవియెల్ల పుకువులై లూత యను పేర ప్ర సిద్ధంబులయ్యె, నాటంగోశె నవి విషముతో 

గూడి బాధింవందొడంగా నను పురాణగాథ నిచ్చట నెజుంగునదిఎ 

ఈపురాణగాగ నే యనువదించి ను నుశు,తాచార్ల్యులం లూతలబ్రాగుత్ప ల్తె ల్సి నిట్లు 

చెప్పెను:---“వమ్యూమి లూ తాప్రభవం పురాణామ్, సామాన్యతో దష్టమసాధ్య సాధ్యం 

చికిత్సిళం చాపి యభథావి శేష్, 

విశ్వామిత్రా నృవవరః కదాచిదృషిస్నత్తమమ్, వసిష్థం కోపయామాన గత్వా 

శ్ మ పడంకిల. కుపిశన్య మునే స్తస్య లలాటాల్ స్వేదబిక్షవః, ఆపకీన్షర్శ నాడేవ 

దధస్తాీత్షనర్చను. యూనే తృ ణే మవార్షి ణాం భన్వర్థం సమృ లేఒపి చ, తతో 
వాలి అంది పైరు 
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జాతా స్పీ (మాఘోరాః నానారూపౌ మహావిషాః అపకారాయ వర్తన్తే నృపసాధన 
వయ ఊల్లో వావానే, యస్తాల్దూనం తృణంప్రూప్తాః ముచేకిప్ర సే్టేడబిన్లవః, తస్తాల్లూ లేలి భాష్య నే 

సంఖ్యయా తాశ్చవోడశ (నుక, ఆ లా 

ఈశీటముల పదునారు భేదములు న్నుశ్కుతునివే నిట్లు “పేీర్కొ_నబడియె = 
c రి 5 న కా కడ త్రీముణ్ణాలా తథా శ్వతా కపిలా పితకా తథా, లాలామూ తృవిహారక్తా కఠినా చాప 

మాతథా. సౌపర్టి కా లాజవర్షా జాలిన్యేకవదీ తథా, కృష్ణా గ్నివశ్రై? కాణ్లా చ మాలా 

గుణ్యష్టమా మతా (నుశ్ఫుత, కల్ప. ఆ లా) (త్రీమండల (మూడువుచ్చలు కల్లినది) 

"శ్వేత (తెల్ల నిది, కపిల (కోతిరంగు కల్లినడ్సి, వీతక (వచ్చని రంగు కలది, లాలావిష 

(నోటి చెమ విషముగ గల్లినడి), మూ తృవిష (మూ క్ఫేమున విషము కలది), రక్త(ఎజ్జగ 

నుండునది,కఠ8ిన (రామువ లె కఠిన మెనద్సి, సౌపర్టిక (గరుడునిరంగు క ల్రినది), లాజపర్హ 

(పెలగింజవంటి మచ్చలు కలది, జాలిని (సన్ననిగళ్ల వంటి మచ్చలు గలది, ఎకవది 

(ఒక్కటే కాలు కల్లినది, కృష్ణ (నల్లగ నుండునది, అశ్నివ క్ర (నివ్వళుబోలె మంట 

పుట్టించు నోరు కలది, అగ్ని కాండ (నిష్వువలె తీక్ష మైన తుండము కలది), మాలాగుణి 
(తంతువులచే మాలికవలె నల్జునది అశు నీవమనారు పేర్ల చే లూక యనునది భేదము 

గల్లియుండును. వానిసపేర్ణ చేతనే వానిరూవభేదము లూహింవదగియున్న ది గాన 

వ్ర, ల్యేశలతణ మనవసరము. 

మణియు సీలూతావిషయయె కొందజు ఇరువదియెనిమిది భేదము లనియు, 

కొందయు వేయివిధము లనియు, కొందటు "లెక్కకు మీరిన వనియు చెప్పిరి. ఈవిషయ 

మును వాగ్ళటాచార్యు డిట్లు వెప్పెను----' కీజోభ్యో జారుణతరాః లూతాః పోడశ తాః 

ఇ చనం ని శ శ శ జగుకి ఆహైవింశతిరి ల్యేశే కత 'ఒవ్యన్యే తు భూయసిక్సి సవాస్కరశ్య ్యనుచరా? 
ళన అగో ఒల్లో రా, 59 

వదన్ల ననే సహ సశ బహూపష దృవరూ పాతు లూతై కె వవిహిత్మి కా (అ, వ్యా 

ఊఉ. అ.3౭. న్లో ర౫-ర ౬) కఈశవాక్యమున మతాంకరముల జూపుచు, వానిలత్ణముల 

గమనింప శక్యములు కావు గాన అచేకోష్య ద వముల గల్లించుచు, నిషూ కారమునొది 

లూత యొక్క టేవిధ మని వాగ్భుటులు తమ సిద్ధాంతమును జూాపీరి, మరియు ఆట్రి లూత 

వృశ్చికము మున్నగు కీట జాతికన్న తూరతర మెనవిషము కల్లియుండు ననియు చెప్పిరి * 
(ఇదియే పులికోస యని వాడబడునుఎ 

అర్ర లూ తాదస్ట్రసామాన్యలమీణము rn 

రా వ్ ర అగో గ్గ టో తాఫిర్లష్టు దంశకోథః వువృ_త్తః తుతజస్యచ, 

జ్వరో దాహోఒతిసారళ్చ గడాళశ్చ స్యు సి దోపజాః, 89 
ర 

వికి కా వివిఛా కారా వుణ్ణలాని మహో ని చ, 
—-—O0 5 

శోథా మహానో మృదవో ర_క్తళ్శా రి వాశ్చలా_స్టథా, 40 
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సామాన్యం సకషలూ తానాం ఏతద్దంశస్య లశ్ణమ్, 
ధి 

పె జెప్పబడిన పదుగారువిధము'లైన లూక లశు కీటములు కుట్టినపుడును కాటు 

నందు కుళ్ళి రక్తము కారును. జ్వరము వచ్చును. మంట పుట్టును. అతిసారము (విరేచన 

ములు కల్లును. ఇవిగాక త్రీదోవములవే గల్లు రోగములును బుట్టును. వలుదెరంగులైన 

బొబ్బలు పుట్టును గొవు పొడలు పుట్టును. మెత్తచె ర_క్షశ్యామవర్థ ములుకల్లి చంచలము 

లగు వాపులు పుట్టుకు, ఇవి యన్నియు సై జెప్పబడిన క్రీటములలో నేది కరచినను కల్లు 

సామాన్య లక్షణములు 

ణ్ ప Clin ఖో పో 
మరియు వాగ్భటా చార్యుడు సరాషపీ సర్వజా పాయో వ్యపదేశస్తు 

భూయసా” (అ. వా, ఊఉ, అ. 3౭. న్లో, గరఎం అని చెప్పెకు గాన లూకజాతి 

సామాన్యముగ మూడుదోషముల ప్రకృతి కలియుండుననియు, అందు వదోష మెక్కుు 

డుగ నుండునో ఆదోషమునుబట్టి వాక పీ త్ర కఫ భేదములచే వ్యవహరింవబడు ననియు 

ఇెరుంగునది. "కావున నే (వ్రకృళ్మగ్యంథమున సామాన్య లమీణమును చెప్పుతరి “గచాశ్చ 
లి 37 = అర 9 ఆ గన చ స్రీదోషజా! అని చెప్పెను. త్రిదోష ప్రకృతి యగుటం జేసీ మూడుపోషముల 

రోగములును లూతెసామాన్యముగ గల్లు నని భావము. 

ఎకో సు 

గ 
౨8 

=ఇప్రైగ్రే దూషీవిషలూ తా దష్టల క్షణము ఏఈ 

గంశవుధ్య తు యత్క్మృప్లం శారవం వా జాలకాచితమ్, 41 
న్ శం జార్థ్వాకృతిర్శ శం పాక న్లైదశ్ థజ్వ రాన్వితేమ, 

దూషీవిహాఖిర్లూ తాభఖి_స్తద్దప్టమితి నిర్జిశెత్ , 42 

కుట్టిన కాటునడువము నలగ నైనను, శ్యామలవర్గ ముగ_నై నను మచ్చకల్లి వాచి 

దద్దుకట్లి పుండై చెమకల్లి జ్వరము వచ్చిన నయ్యది దూషీవిషంబులగు కీటములవే కరువ 
ఉట అ వం కంక 

బడినది యని యొరుంగునది. 

“స్వథావతోవా గుణవి ప్రహీనం” అని వై చెప్పబడిన లతుణమునుబట్టి స్వభా 

వముచేశ గుణహీనమె తీవ్ర్యతతగ్గిన విషముకలవి దూషీవిషంబులైన లూత లని యెరుంగు 

నది, అయ్యవి త్రి మండలాది పదునారు భేదములలో తొోొల్లింటి యొెనిమిదియు దూషీ 

విషము లని న్నుశ్కుతాచార్యుడు ఇట్లు చప్పెను:.=“కృచ్చ)సాఛ్యా స్తథా౭సాధ్యాః 

ey అ sn లూ తాస్తుస్వవిధాః! సృృతాక తాసామమా కృచ్చ)సాభ్యాకః వర్ణ్యాః తావత్యవీవచ, 

త్రిమజ్ఞలా కథాశ్వేతా కపిలా కవి కా తథా, ఆలమూూ శ్ర, విషూ రక్తా కఠినా 'చాష్ట్రమా 

మతా” (ను. కల్ప, అ, లా) ఈ యొునిమిదియు కృచ్ళ్ర) సాధ్య లనుట. 
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ఆం తీవ విషలూ తాదస్ట్రలత్ ణములం ఈ 

శోథ శృ్వతాస్పితా రకా; వీతా వా వీటిశా జః, 

ప్రాణా నకాశ్చు జాయ నే శ్యాసహిక్క్మా_ శిరో గ హో 43 
J —2 ఆని WU 

సౌవర్షిక మొదలుచేసీ యెనిమివి భేదములు కల లూతలు మిక్కిలి లీవ్యమెన 

విషము కలిగినవి) అయ్యవి కుట్టినపుడు వాపు పుట్టును. కొంచెము తెల్లగ నైనను, ఎజ్టన 

నెనన్వు వచ్చగనెన ముండు పొక్కులు పుట్టును. జ్వరము వచ్చునుః శ్వాసము ఎక్కిళ్లు 

కలనొప్పియు మిక్కిలి లీ వ్వముగ బుట్టి ప్రాణముల హింసించు నుం (అసాధ్యము లని 

భావము.) 
-ఆ౦ కఖు (ఎలుక దపష్పలవీణము రఆా- 

ఆదం శాచోణితం పొాణ్తుముణలాని జ్యరోఒరుచిః, 
ఉరు 

తోమహార ER దాహశ్చాప్యాఖుదూపీ వి పార్టి తే 44 
షు సె ద 

నే ( మూర్నాద్దశ్ థవై వర్ష స్లేవళట్లా శ్ర తిజ రాక, 

ఫిర్ గురుత్వం లాలాసృక్భర్టి శ్పౌసాధ్యమూపి. కై 8, 45 

(ఎలుకలలో కొన్ని స్వల్ప వేగము గలవిషముతో గూడియుండును. మరికొన్ని 

మిక్కిలి త్మీవ, వేగము గలవిషము కల్లియుండును. అందు మందచజేగము కల విషము కల్లి 

నది దూషీవిషము) అట్టి విషముల యొలుకలు కరిచినవ్వుడు కొటునుండి రృక్తము కారు 
చుండును. శరీరమునెని తెల్లపొడలు కలుగును. జ్వరంబును, అరోచకంబును, రోమ 

వార్షంబును కలుగును. మంట పుట్టును, తీవ్యమైన విషముకల యొలుకలు కరిచినపుడు 

మూర గ , : . వ ఫుటునుః గ మ్మును శరీర మెల్ల వాచును వివర్భ మగును విశేషముగ వెమట పుట్టును. చెవు 

లకు శబ్దము వినబడక చెవుడు పట్టును. జ్వరము వచ్చును. తల బరువై యుండును. నోట 

ఉ "ల్టుకారును. రక్తము వాంతియగును, 

మరియు వాగ్భుటాచార్యుడు ఎలుకేలు శు కృమునగు =డ విషముకలిగి యుండు 

నని చానిలక్షణముల నిట్లు చెప్పెను----"శుక్రం పతతి య త్రై హౌం శుకృదిల్గాస్స ప్ర 

శ నివా యదజ్ఞనుజ్లై స్తత్రానే దూషితే పాజ్జుతాంగతే, గ్రన్ధయః శరయశుశన్నోనో 

మజ్ఞాలాని (భే మోడరుచిక, శీళజ్వరో ఒ౬తిరుక్సాపో వెవథుకి వర్వ భేదన క్: రోము 

వార్షన్స్మకి ర్ధూర్చా దిర్హ కాలానుబంధనమ్, నేహ్ణానుబద్ధ బవ్వాఖుపోతకచ్చర్దనం 

సతృట్ ” (ఆ. వృ. ఉం ౨౮ న్లో. కి ఎలుకల శు కృము అంగమున తగిలినను, 

అట్టి శుక్రము తగిలిన యంగములవే చే శరీరభాగమువనై నను స్పృృశించినను అచ్చట 

రక్తముశెడి శరీరమెల్స తెల్లబడును. శరీరము వాచి | గృంథులు కలుగును. అచ్చటచ్చట 
పౌడలు కల్తును, (.న్కమంబునుు, అరుచియు, చలిజ్వరంబును, మిక్కలి తీవమైన 
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నొప్పియు, ఒడలినొప్వులును, వణకును, కీళ్ళనొప్పియు, గగుర్చాటుకు, చెమటయు, 

మూర్భయు కలుగును. మరియు చాలకాలము కచిషము అనునరించి యుండును. ఎలుక 

వీల్ల లవంటి యా కారముకల్లిన కఫము వాంతి యగును, డప్పి విశేషముగ కలుగును అని 

భావము. 

అగి కృకలాస (ఊోసరవల్లి దన్హలక్షుణము ణా 

కార్ద్యస్థం శ్వా వత్టమభథ వా నానావర్ల తే( మేవ వ్యా 

al ౦ = o మోహోఒథ వర్చసో భేదః దస్పైస్యాత్కల్భకలాస వై, 46 

ఊసరవలచ్లి (ముదురుతొండు కజిచినయెడ శరీర మెల్ల నల్లగనైనను, శ్యామల 

వర ముగ నను, లేక నానానిధములగు రంగుకల్సి చిత వర ముగచెన నుండును. మూర 
౬ యెలా ౧ ట్ కొ ర ఇ) 

౨ జ యా గ్రమ్మును. మలము శుషి_ంచి యుండ లై దృవముకల్లి 'వెడలును, 

0 తేలుకుట్టిన విషలత్షణము గ్రిత్రా- 
ra హ్ వ న 

దహత్యగ్నిరివాడా ద భిన_్తవోర్థ గ్షమాశు చ, 

వృశ్చిక స్య విషం యాతి దం ౭ పశ్చాత్తు తిష్టతి, ల 

శేలుకుటినయెడ తోడనే నిప్తున కాలినవిధముగ బగ బగ మందును. పీదవ 

కుట్టినచోటశుండి వగులదీయువిధముగ నొప్పికల్లి సై కెక్కు_ను. పిషవేగము శాంత 

మెనపుడు మరల కట్రీనస్థలమునకు దిగి కొంతకాలము బాధించి శాంత మగును. 

-అ౮ అసాధ్యవృశ్చిక విషలక్షుణము ధ్రిత్రా- 

దషఘ్టోఒసాధ్యశ్చ హృద్దారసనోపహతో" నరః, 

మాంగి ౩ పతద్భిరత్నర్లం వేదనారో జహాత్యసూన్ , ర్స మో ఖా గలిథి దం 
తేలుకుట్టిన వానికి రొమునందును, ముక్కురం ధ్ర,ంబును, కంఠంబును అడి 

కొనినను కుట్టినచోట మాంసము శిథిలమై యూడ్రివడుచు. మిక్కిలి తీవ్రమైన బాధ 

కల్లియున్నను మనుజుడు (పౌణములుం విడచును. (తేలు వాలనిషములలళో జేరిన దని 
ద 
యరుంగునది, 

అం కణితిర్గెలు కుట్టినవిషము ధితా- 

a లి విసర్పళ్ళ పయభథుక్నూలం జ్వర శృర్జిర థావి చ, 

లతుణం కణచ రప దంశ శె ్పవావసీదతి, 49 
ఇదరు a 

కణితిరీగెలు కుట్టినపుడు వాపుకల్లి యచ్చోట స్తీ దృమైననొప్పి కలుగును. వాంతి 

యగును. కాటు తెలియకండును, అటి చాపు నిల్బ్క_డగ నొక్క చో నుండక పలుచెరం 

గుల వ్యాపించును. 

మాధవ-_-8 9 
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రి ఉచ్చిటింగదస్టలతు ణము db 

హృష్టలో మోచ్చిటి జైన _్తబ్బలిక్షో భృశా_ర్తిమా౯, 

దష్టశ్మీ కోదశేనేవ నీశ్షాన్యజ్ఞాని మన్యే, ర్ 

ఉచ్చిటింగ మకు కీటము కరచినయెడ రోమవార్షము కల్లంకు లింగము _స్తంక్ళెం 

దుకు. మిక్కిలి నొప్పికలుగును. శరీరమునం జెల్ల నీళ్ళు చల్లిన విధముగ చల్ల బడియుండును. 

తటి కప్పకాటువిషము 0ఆ్రా- 

ఏకచంగ్ట్రార్షి తక్నూనః సరుజః వీతక స్పతృట్ , 

ఛర్టిర్ని.ద్రా చ సవిమెః మణ్డూకె ్టష్టలమీణమ్, స్ 

(కప్పలకు సామాన్యముగ విష ముండదు. అందు కొన్ని మాత్రము విషము కల్లి 

యుండును-) అట్టి విషవయు క్షమగు కచ్చ కరిచినయెడ నొషఫ్పితోగూడి చాచును, చేహ 

మంతయు వచ్చగ ముదుకు. డప్పి యధిక మగుశు. వాంతి యగును. నిద్ర యధిక 

మగను*(శప్పలు ఒకప్రక్క_నుండు కోరలచేతచే కర చుశు కావున బకదంస్ట్ర యనబడును. 

ఆజం మక్స్యజలౌ కాదపష్టలతుణామ్లు em 

మణ్చా రస్తు సవిపోౌోః కుర్ముః దాహం శోథం రుజం తథా, 

కల్ణరాం నోథం జ్వరం మూ రాం సవిహో స్తు జలౌకసః, ని 

(జలముననే యుండు మళ్ళ్యములు మున్నగు జంతువులలోకూడ కొన్ని విషము 

కల్పియుం డును.) అందు విషముతోగూడివన వేవలు కజచినయెడ మంటయు నొప్పియు 

కరిగి వాచును. ఇతేరములగు (విషముతోగూడిన) జలగలు కజచినప్వుడు విశేవముగ 

దురదయు వాఫును జ్వరమును మూర్భృయు కలుగును. 

అరి బర్ఫి - జెల్లీ వీనివిషలథత ణము థథఖా- 

విదాహం శ్యయథుం తొ దం న్వేదం చ గృహగోధికా, 

దం శే స్వేదం రుజం దాహాం కురాన్టి చృతపదివిషమ్. లకి 

బల్లి విషము తగిలినవ్వుడు స్త్రీ వృమైన మంటయు, వాపుళ్కుపోటునుబుట్టి చెమట 

పట్టును. డెలి కుట్టిన విషముచేత కాటునందు చెమట పట్టును. నొప్పియు మంటయు 

విశేషముగ కల్తును, 

ఇఅరి మశకవిషలక్షణము 3 

కణ్ణరామాక శన రహ చో్ళోభస్ప్యాన్మంద వేదన 

అసాధ్యకీటసచ్భశ మసాధ్యం మశకత్షతమ్, ర్ 



విషరోగనిదానష్ 611 

(దోములలో సాథారణముగ కొన్ని స్టల్పవిషము కల్లి యుండును. కొన్ని 

మిక్కి-లి గ్ఫూరతేరములై యుండును) అందు సామాన్యములై న దోమలు కుట్టినయెడ 
దద్దులేర్పడి దురదయు స్వల్పముగ నొష్పియు కళ్చియుండును. కూరములె న దోమలు 

లో 
కుట్టిన యెడ నసాధ్యకీటములకు జెప్పినలత్ ఇములు కల్లి మిక్కిలి బాధ కల్లించుశు. 

మరియు ను శ్ఫుకమున“పార్యతీయెస్తు కీటెశ్చ ప్రాణవానై. స్తుల్యలక ణమ్” 

అని చెప్పబడినది కావున కొండ ప్ర దేశమున నుండు దోమలు కొన్ని మిక్కిలి క్రూర 

మైన విషము కల్లియుఎడును. అట్టి దోమలు ప్రాణహారములగు క్రీటములలత్షణములు కల్లి 
తుదకు ప్రాణాంతకరంబు లగు నని యొరుంగునది, 

శం మవీకా (చీమలు) దష్టవిషము రతా 

సదరః వ, సావిణీ శగాషవా దాహ నింతా సద్య వనాని నె దా మూ ర్భాజ్వ రాన్ని శ 

పిటికా మమీకాదంగే తాసాం తు స్థగికాఒసుహృత్ , రర 

చీమలు కజచినతోడనే కట్టినచోట చెమట కారును. శ్యామవర్గంబై మంటయు 
జ్వరంబును మూర్చ్భృగేంు క్షల్రిగి బొబ్బ లే చును. వానిలో సిక యను జాతి చీమలు కుట్రిన 

యుడ పాాజవారనుగును, 
/ 

శకు(్రై వ్యాఘాదిదస్టలక ణము శ 

చతుష్పృద్నిర్టి పచ్చిశ్చా నఖదంతవిషం చ యత్, 
నూూయ లతే (వూయతే పచ్య లే చాపి సృవతి జ్వరయత్యవి. 56 

పులులు మొదలగు నాల్ల్పు కాళ్లు సల జంతువులయొక్క్యయు, శెండుకాట్టు గల 

యడవి మనుషులు కోతులు మున్నగు జుతువులయొక్కయు గోళ్ళ గిచ్చుట చేతను, 

దంశములచే గరచుటవేతను గల్లిన విషమునందు కాటున వాచి (చీమవట్టి పుడై 

చీమును చెత్తురును కారును, జ్వరము వేేషముగ గల్తును, 

మఆఅకీయు కుక్క, నక్క మొవలగునవి కరచిన విషలవ్ష్నణములు వాగ్భుటా 

చార్యుని'చే నిట్లు చెప్పబడియె _“దంశ స్టేన దిదష్ట్రస్స ను హ్హా కృష్ణం తరత్యనృక్ 

హృచ్చికోరుక్ జ్వర _స్త్వమృ! తృష్లై మూరో ఇద్భువోవానుచ' అనేనాన్ఫేశాపి బోద్ధవ్యాః 

వ్యాళా దం స్ట్రైవ్ర్యవారిణ8” (ఆ. వృ. ఉ. 9౮. కో ౧౦, ౧౧ కుక్క_కర చిన కాటు 

స్పర్శము చఅలబుంగ జాలక మొద్దు చారి నల్ల నిర_క్షము గారుచుండును. దానిషిషము 

చేత రొమునందును, తలయందును తీ ప్రమైెన నొప్పి పుట్టును. జ్వరము వచ్చును.శరీరము 

_స్తంభించును. దప్పివిశేవష మగును, మూర్చ క్రమృను. నక్కలు, పులులు మున్నగు కోరలు 

కల జంతువులు కజుచినవ్వుడును సె జెప్పినలక్ణములే కనబడును గాన వాని చెరుంగునది - 
4 

*ముక్నీక యనగా నీవు యనుట చింతక్ణము. కఇగలకు మత్నీక యని “పేరు. అందు 

సనవిషములగు నిగలు కొన్ని కలవు. 
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మరియు చె జేప్పిన జంతువుల విషమునం దసాధ్యల ' త ఆంబును వాగ్భటాచార్యు 

నిచే నిట్లు చెవ సబడీయె —“దష్లో యేన తు త చ్చేష్టా రుతం కర్వన్వినళ్యతి, వశ్యం 

స్త మేవ చాకస్తాల్. ఆదర్శనలిలాడివు.” (అ. హృ. ఊం అ. ఏలా ఫో al *౧క్ఫ పై పె జెప్పిన 

కుక్క, నక్క : పులి మున్నగు౫ంతువులు కజ చినప్పుడు వీజంతువు కజచునో దానివలె 
వేష్తలబేయుచు, దానివలె కాయుచున్న యెడ మనుజుడు (బ్రతుకడు. మరియును జలము 
నందును, అద్దమునందు శు, స్వ ప్నాదులయ=దును ఆజంతువుపం ఆకస్మి కముగ కంటి కగ 

వడినను మనుజుడు (బృతుకజాలకు. 

రి పిచ్చికుక్కులతుణములు రికా 

శ్వసృృ గాలతరవ్వ ్ రమీవ్యాఘాాదినాం యదడానిలః, 

"సేవ ప దఫ్టో ముళ్లాత్ తస్య సంజ్ఞావహో౭ శ్రిత త, గ్ ఆ 
తదాప్రస్ర_స్తలాస్తూలహనుస్క న్లో ఒతిలాలహళ, 

అవ్య _క్రబధె రాన్టళ్చ నో వ్యోన్య మభిథావతి, ఏఏ 

ప్రమూఢోఒన్య తమ స్తే (పొం ఖాద౯ విపరిశావతి, 
కుక్క నక్క, క (సీవుగి, ఎలుగుబఎటి, పులి మున్నగు కోరలు కల జుతు 

వులకు న్లేష్మముతోకూడిన వాతము దప్రమై ఆయాజంతువులకు సాధారణమున. నుండ 
వలసిన జ్ఞానమున కా శ్ర యములి సోతన్సలజేరినపుడు ఆజంతువులకు సంతోచఛము 
కల్లురు. ఆట్టియెడ నాజంతువులకు తోకయు దవుడలును జబ్బలును జారి యధికముగ 
నోట చొంగకారును. అయ్యావి చెవులు వినబడక కన్నులు కానరాక పిచ్చి రేగి యొక 

దాని నొకటి కఆచుకొ,.సటకు వలువిభములుగ వరువిడుచుండును. అుదొకటి కనబడిన 
దాని ఇల్ల కఅచుచు వరుగెత్తును. (ఈ లక్షణములనుబటి యా జంతువులకు పీచ్చిబటిన య టె వ టు 

దని యెరుంగునది. ఈ దుష శునకలతణమునే వాగ్భటాచార్యులును “శునశ్లేపోల్బణా లు రం 
అలు 93 దోషాః, ..దుఃఖావహ తానని (అ. వా. ఉ, అ, 3౮ నో, రా ౯) అను గృంథముచే 

"చెప్పిరి. 

-*90్రి పిచ్చికుక్కుకజుచిన విషలక్షణములు రతా 

తేనోన్ల లేన దష్ట్రస్య దంట్ర్రణౌ సవివేణతు, 59 

సు ప్పతా * జాయతే దంశే * కృష్ణం బాచి స (సృవత్యసృక్ , 

ిద్ధవిద్ధస్య లిజ్లేన ప్రాయళ కోపలతీతణ 60 
పె ప estar కిచ్చిబదేనవక్క. మొదలగు జంతువులలో చేదెన కరచినయెడ 

కాటున స్పర్శజ్ఞానము తెలియక మొద్దుబారి నల్లనిరక్షము అధికముగ కారును, 
ఇంతెయ గాక విషము కుబూని న యాయుధము చే కొట్టబడినవా*నికి గల్లు అలమణములు 
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కల్షియుండును. (ఇచ్చుట “సద్యః శతం పచ్యతే... 66494 పుళుషం వ్యవసే స్యేత్ *” 

(శ్లో ౧౩) ౧౪) అని చెప్పిన లతణముల నెరుంగునదిఎ 

ధి పిచ్చికుక్క. కజిచినవిషమున నరిస్టలత్ జములు టూ 

యేన చాపి భ వేద్దష్ట _స్హసర్ధి చెప్దాం రుతం న నక్కి 

బవాుభ కః ప వ,తికు ర్య్వాణః శ్రియాహీనో వినళ్యతి. 61 

పె శెప్పీన జంతువులలో చేదైన కజిచినప్పుడు ఆజంతువు చెయుచేస్టల చేయుచు, 

గానివలెచే పలుమారు కాయుచు, నానిజే యశుకరించి నటించుచు నికర వ్యాపారముల 

నన్ని టిని మానియున్న చో నాడు బ్రతుకజాలడు. (ఇది యరిష్ట (మరణసూచక 

లక్షణము, 

దంషి ణా యేన దష్టశ్చ త ద్రూూవం యస్తు వళ్యతి, 
ఫ్ర 

అప్పు చాదర్శవిమ్చే వా కస్య తద్ది తేది ప్రమాదిశేర్. 62 

మరియు పె జెప్పిన జంతువులలో చేదెన కటు చినపుకు ఆ జంతువుయొక్క 

రూపమును సళ్ళయండై నను అద్దమునంచై నను చూచినయడ నదియు నరిష్టలతుణ 

మగును. (అది నానిని తవ్పక చంపు లతుణ మని భావము.) 

అరి శునకాదివిషమున జలత్రానరూ పరిస్ట్థల కీ ణము ఏఆా- 

త్రస్యత్యకస్తాద్యోఒఫిక్షం దృష్ట్వా స్పృృప్ట్వాపి వా జలమ్, 

జలత్రాసం తు తం విద్వాత్ రిష్ట రిష్టం తదపి కీ రితమ్, 63 

మరియు సె జెప్పిన జంతువులు శజచినప్పుడు నీళ్ళను కంటజూచినను, చేత 

తాకినను, “నీళ్ళు” అని యెవనై న జెష్పినపుడు ఆమాటవిన్నను భయవడవలసీనంత కార 

ణములేకయే ఛభయవజినచో నయ్యాది జలత్రాన మని చెప్పబడును.  ఇయ్యాది కుక్కు 

“మొదలగు జంతువులు కజుచినవుడు కల్లినచో నయ్యనె యరిష్టలతణమగును. కాన 

రోగిని తచ్చక చంపును, (ఇచ్చట 'స్ట్పహైసీ అను అపిశబ్దమువలన అను క్షమగు 

శు తష” అను వదముకూడ గ్వృహింపబడుకు. కావున జలశబ్దముకు విన్నను భయపడి 

నవుడు జలత్రాసరూవ్నమెన యగిష్ట మని యెరుంగునదిఎ 

చ యిరిష్టలత, ణము జంతువులచే కరవబడిన వాని నుద్దేశించి వప్పబడినది* ఈ 

విషయము కంత్రాంతరమున ని ట్ట న్నది: —“వ్యాధి'తేన శ్వాదినా దష్ట్రన్య శ్లేహ్మా కవితం. 

నో తో ఇాహీనీ ర్లమనీరను ప్రవిశ్య సంజ్ఞా నాళమాపాదయ తతో నర "స్పృష్ట్వా 

శ ర త్యాచ జలం త్రస్యలి, త ద్రిష్టం జానీయాత్ ” చెశెప్పినరీతిగ రోగ విశోషమునం 

మ పిచ్చిబట్టిన కుక్క. మొదల జంతువులు కణిచినవానికి కఫము 'పృకోవ మునొంది 
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స్రోతో (సంజ్ఞా) వహంబులగు ధమనుల బేరి జ్ఞానమునకు వై వరీత్యమును కల్లించును. 

దానంశేసీ జలమును తాకినన, జలము మాటవిన్నను ఫీతిజెందుశు. అయ్యిది రిష్టమగును 

అని యర్థము. 

అర సామాన్యముగ జలత్ర'నరూవరిస్టలత్షణము థఆా- 

ఆదష్ట్రో వా జలత్రానీ న కథంచన సిధ్యతి, 
ణా 

ప్రనుపో వొల్టిత్ వాపి స్వస్థ స్త్ర స్తసో న సెధ్యతి. 64 

మరియు పె చెప్పినవిధముగ సిచ్చికుక్క మున్నగునవి కజవక స్వస్థత నున్న 

వాడును మేల్మా_ంచి యున్న పుడై నను; నిదురపోవునవ్వుడై నను జలమును చూచినను 

తాకినను విన్నను కారణము లేకయే ఛభయవడినయెడ నయ్యదియు జలత్రాన మను రిష్ట 

లత్షణమగును. (మరణనూచక మని భవము) 

ఈవిషయ మే తంత్రాంతరమున ని ట్లున్న ది:---“అదష్ట స్యాపి జన్తోర్హి జలత్రాసో 

ద్ తస్యారిష్టం ఫా ఇిషజో బు, పతే విష చింత కాకి. జలం వినా జలత్రానో 
వే 

గ పద్య 
జాయతే. శ్లేవ్యనఇబ్బయాల్” (కుక్క మున్నగునవి కజవకున్నను జలత్రైసముకల్లిన 

నియ్యడియు. నరిప్ల మనియీ విషవైద్వులు చెప్పెదరు. అట్టి జలత్రాసము కఫము వృద్ధి 

నొందినపుడు జలము లేకున్నను కల్లును. 

మరియు జలత్రానము ఈంర్రై౧తరమున నిట్లు చెప్పబడినది: '“బుస్ధిజ్థానం 

యదానై ష్ “శ్రేవలక ప్రతిపద్యతే పే తదా బుద్ధ నిరుస్టాయాం శేష వృ ణాధిష్టితో 

నరః బాగ గ్రుర్సువ్లోడాణి వా త్యానం మజ్జ న్తమివ దున్య ప్రే సలిలొ్త తన సతి కదా జల త్రౌసం 

కు ళం విదుః శేషృఘ్నుం త్ర క్షత క్ష ర్ధవ్యం $ోధనం శమనాని స అఆహారస్థ విభాెనేన 

యాపత్స ప్రకృతిం వ్రజేత్” వలము కఫముమాత్రము ప్రకోపమునొంది బుద్ధిస్థాన 

మున జేరి బుద్ధిని వ్యాపించనీయక యడ్డగించినచో వడ కఫము'నే నావరింపేబిడిన 

వాడె మలో ంచియుండునపుడుకు నిదురించునవ్వుడుళు తాను జలమున మునిగి 

యున్నట్లు కలం చును. (జలన్వయావ్యున కఫము బుద్ధిస్థానము న్నాక్కమించియుండుటం 

చేసి జలసంబంధము లేకున్నను, సర్వక"లసర్వావస్థలయందును తాను నీటిలో మునిగి 

ప'ససావమునసాడ ప్ 

చాడు చాల భయపడును. ఇదియు జలత్రాస మని యాచార్యులు చెప్పెదరు. ఈ జలత్రా 

సము జేవలము కఫ ప్రకోపమున సంభవించినది క”వున కఫవారనుగు వమనరూవమెన 

శొధనమును శమన చికిళ్ళీలను) కఫవారములగు నాహారాదలను వానికి స్వస్థత కల్లునం 

దాక చేయవలెను అని యర్థము, 

యున్నట్లు బుద్ది వె పరీత్యము చె శలంచు నని ఫావము. దానం జేసీ బల 
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ఈనిషయమున నీ నిర్ణయము  చెరుంగునది:=-జల శౌసము మూడు విధములు. 

అందొకటి కుక్క మొదలగువాని విషన్వభావమున కల్లంనది. ఇది యరిష్టలతణ రూపము. 

ఇది “శ స్యత్యకస్తాత్ .. .కేర్పితమ్” అను శోకము'ే జెప్పబడినది. రెండవది ఏవిధమెన 

రోగమును లేక స్వస్థతనుండి జంతునవులచే కజవబడకుండు వానికి కఫసంచయమువే నక 

స్థాత్తున గల్గు జల్యత్రాసము.. ఇది స్వస్థునకు కారణము లేకయే కల్లినదికావున నిదియును 

ఆరిష్టలమ్ణ మే యగును. ఇయ్యది “అదస్టోవా. , ,న సీధ్యతి” అను శ్లోకమువే జెప్పబడి 
అ జ 5 జే - 

నది. మూడవది కఫము ప్రకోపించి బుద్ధిస్థానమున జరి నంభపించినది. కావున నియ్యది 

దోవ.(వ్రకోపమునం జేసీ జనించిన వ్యాధి రూవమెన జల త్రాసముకాని రిష్టలతుణరూవము 
క, 

కానేగదు. శావుననే కఫవారములగు నాషభాదులు విధింవబడినవి, ఈజల త్రాసము 

ct జ ఇ 5౨ va 

బుద్ధిస్థానం ween యావ ఏ ప్రకృతిం వృశేల్ ఆను తం కాంళరవచనముచే జూద 

బడినది. 

ct జో అల క జ 33 ఆ నా [ఇచ్చట శ్వనృృగాల---స్వస్థ స్త్రన్లో న సీధ్యలతి అనునంకేవరకుగల (యని 

నయ స త్ో ॥ శరన మిది గ్లాకముల్యు (గృంగ్లము ప్రాచిన ముద్రిశకోశములయందు గన్నట్టదు. నూతన కోశ 

ములయందు ఆతంకదర్పణ వ్యాఖ్యాననహితముగ ముద్రితమె యున్నది. ఈ భాగము 

నకు మధుకోశవ్యాఖ్యానమును గానరాదు. నిది యెట్టున్నను విహయసం, గృహాణము 

ప్రధాన మని యెంచి యాంధ్ర వ్యాఖ్యతో సూడ వేర్చబడినది.] 

థి విషనిర్వు కృలవీ,ణము ఈ 

జో జ అ ఇల పృశాంతదోషం ప్రకృతిస్థభాతుం 

అన్నా ఫకామం సమమూ శ్రే విట్క._మ్, 
అ జు లో జి అం 

వసన్న వ క్లైన్ )యది త్త చేష్ట్రం 

Ey దోర౭వగ చ్చేదవిషం మనుష్యమ్, 65 
వూ 

మనుజునకు శరీరమున విషము వ్యాపీం చినపుడు వా తాదిదో షమః లన్ని యూ 

ప్రకోపము లేక శాంళములై శను తమ చెలవుల నుండును. రసాదిధాతువులు దోవముచే 

జెడక స్వభావస్థితి నుండును. అన్నమునందు ఆభిలావకల్లి మలమభూ కములు యు క్షనమ 

యమున వెడలంచుండును, శరీరవర్భ్శంబును, చతు రాదీం, ది యములుశు, చి త్తంబును, 

ఇీస్టలును వికృతి జెందక స్వభావస్థితి నుండును. (ఇట్ లతుణాములబట్టి మనుజుని శరీరమున 

విషసంబంధమ లేదని యొరుంగవ లెననుటు విషముచే బాధగలిగినపుడు చికిత్స జేయుతరి 

"పెచేప్పినలతీ ణములం గానవచ్చినచో విషము ఫూర్తిగ వారించెనని యళుంగవ భెనని 

భావముః 
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మరియు “సమమూలజివ్యామ్” అని కొన్ని త కం తృ ములయిం దున్నది. ఆట్రయెడ 
నాలుకకు విషము వ్యాపించియున్న పుడు రుచి చక్క మామూలుగ నుండదనియుు 
నిషము నిశ్నేవమెైనపుడు మామూలుగ రనపరెజ్ఞానము కల్లుననియు భౌవము, 

చరకమున  “ప్రాయమేణోవవాతాగ్ని త్వాత్ సవిచ్య నుతి సార లే, ప్రాప్నోతి 
వాస వైరస్యం నచాన్న మళినన్లతి” అని విష సామాన్యమున గలు లమీణముల చెప్పెను, 
పము వ్యాసించినపుడు జఠరాగ్ని మందగించియుండును*, “కా *వ్చున ఆజీర్ణ రసముతో 

గూడి నిరేచనములగును. నోట రుచి చెలియక ఏరుద్ధరసము కలిగియుండు శు. అన్నమునం 
దఖిలాషయు కల్లదు అని భావము, కవాక్యమునుబట్టి విషమునం దబీర్ణ ముచే నీలమ్షణ 
ములు కల్లును, కాను విషము వారించివస్రుశు జఠరాగ్ని సమస్థితినుండి బంక విరేచనములు 
గాక నోట రుచిబెలియుచు నన్నమునం డిచ్చపొడమునని శెినె 

* 0 విషపరీయోపద్ధతి లతా 

(వర్శనస్పర్శవవుశై షః పరమ అవిథా మతా, 

వయోవర్ల శరీరాణాం ల్తన్సి యాణాం చ దర్శనాత్ ) G0 భ్ D7” 
నిషముచే బిడింవబడియున్న పుడు అట్రిరో*గిని చక్కగ గమనించి చూాడవలెప. 

పీమట, చక తాకి చూడవ లెను, పిమట, శరీరమున నుండు పరిస్థితులను బాధలను ప్రశ్న 
వేని తెలిసికొనవలెను, మరియు రో గివయనస్సును శరీరవర్డ మును ఇంన్మియములను 
చక్కగ బరిశీలించి విషనిర్ల యము వేయవలెను. 

ఇతి శ్రీమాధవకరవిరచితే మూధవనిదా నే 
విషరోగనిదానం సమాప్ట ము, 



20. ఏిషయాను క్ర మణిక 

ప్రీ 

జ్వరోఒతిసార్నోగ గ హణ్ చార్మోఒజీర్టం విషూచికా, 
అలసశ్చ విలమ్బి చ కి శ్రీమిరుక్బాణ్లు కామలాః,- || 

హలిమకం ర క్ష్తపిత్తం రాజయక్ష్యై ఉ(వ్ర్యురఃకుతమ్, 
కాసో హిక్కా ; సహశ్వానై ః సర్వ భేద _స్త గ్రరోచకః, లై 
ఫర్జి స్ప్రష్తాచమూ ర్భాచ్యాదోహాః(రో గాఖ పానాత్యయాదవయః; 

దాహోస్థాదావవ స్థారః కథితో=. ఛానిలామయః, 3 

వాతర_ కగమురు స్థంభ ఆమవాతో2ఒథ కూలరుక్, 

ప_క్టిజం సూలమానాహాః ఉదావరోఒథ గుల్మరుక్ , 4 
_ చీ na (0 గ అల మ హృద్రోగ మూత్ర కృచ్చ గిం చ మరా క్రాఘాత_స్హఖాశ రీ 

ప్కమేహోోే మధు మేహాశ్చే వి పిటికాక్చే ప్ర ప మేహాజాః, ర్ 

మేద_స్తఫోదరం శోథో వృద్ధి గలగర్దెక 

గణమా- వావి గ్ర స్థవర్చు భి (వదం తథా, 6 

విద్రధిః వణ కా దా వ్ర వణౌ భగ్ననాడొకే, 
భగన్గరోపదంశెా చ శూకదోష ప_సథానుయః, 7 

ఏతప తృమువర్టశ్చ కోఠశై. వాన్లుపిత్సకమ్, 
విసర్బశ్చా సవిస్ఫ్సోటః సరోమాన్త మసూరి కాః, 8 

ము ము ద్రాస్యకర్ల నాసాతీశిర స్త్రీ ప బాలకామయాః, 

విషం చత్యయముర్దిష్టో రుగ్వినిశ్చాయసజ్ద హః, 9 

జ్వరము, అలిసారము, గవాణి, అర్మన్సు, అజీర్ణము, విహాచి, ఆలనకము, 

విలంబిక, | క్రిమిరోగము, పాండురోగము, కామల, వాలీమకము, ర క్టక్షీ త్తము రాజ 

యశము ఊరుతుతము కాసము్కు హిక్క:, శ్వాసము, స్వరశభ్లేదము, ఆరోచకము, 

భర్త త్ళష్ల, మూర్చ (బి, మను, నిన తం దః సన్యాసము, పా నాత్యయము, పర 

మదము, పానాజీర్ణ ము, పౌనని .భృనుము, దాహము, ఊన్గాదము; అపస్యారము, వాత 

ల ఛందస్సు చెడకుండుటకు “ఊరు” శబ్దము “ఉరు” అని వాస్వముతో 

వఠింపబటజెనని గ్రహింప వవ లెను. “అపిమామంమషంవర్యాళ్ళందోఛంగం నకారయీత్ =” 
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వ్యాధి, వాతరకృము, ఊరు స్తంభము, అవమవాతము, శరూలవ్యాధి? వరిణామకూల, అనా 

వాము, ఉదావ రము గుల్మ రోగము, హృ ద్భోగము, మూ తృకృచ్చ సము, మూతా 

ఘాళము, అశ్మరి; ప్రమేవాము, నుధు మేవాము ,ప మేవాపిటిక, మేదోరోగము, 
Wy 

ఉదరము, శోఫము, ఆండవృద్ధి, గలగండము, గండమాల, అవచి, శె అర్బుదము, 

వృణము, భగందరము, ఉవదంశము, శూకదోషము, కుష్టము, శీతప్పిత్తము) ఊదర్దము 

కోఠము, ఆమ్లపి త్రము, నిసర్పము, బిస్ఫ్ఫోటము, మసూరిక, శద, రోగము, ముఖరోగము, 

కర్షరోగము నాసారోగము, అక్షిరోగము, శిరోరోగము, స్త్రీరోగము, బాలరోగము, 

విషవ్యాధి అకు సీరోగములన్ని౧టి నిదానములంను సం గృవాము? స్మీగ్భం మున జెవ్న 

బడియె ననుట. 

సుభాషితం యత యద ని కించి 
wr) అలలే న్ ా 

_తృత్సరగ మేంకృతమ త్ర, యత్నాత, 

వినిశ్చయే సర్భరుజాం నరాణాం 

నీ మాధవేనేన్లుక రాత చేన, 10 
క ది - 

లోకమున మనుజసామాన్యముగ జనించురోగముల నిర్ణయించుట ముతేర 

గరృం₹ములయం దచ్చుటచ్చట చెప్పబడిన దోగని దానము లతణములు మున్నగు వాని 

నన్నింటిని సంగృహించి యొక్కె_డ గృహింపదగునట్లు, ఇందుకరునకు తనయుండగు 

మాధవకరునిచే నన్నింటి నొకటిగ జేర్చి యీరుగ్వినిక్చయము (గ ంగోయానముగ జెస్పం 

బడియొ. 

(చరకసు శుతాది గృంథములయందు నిదానభాగమున రోగలషణాదులు చెప్ప 

బడియున్నను కొన్ని గృంగములలో కొన్నివిశేషని దానములు చెప్పబడినవి కొన్ని నడువ 

బడినవి. కావున నేక గంగోమఃల జదివినగాని ఫూ _ర్డిగ రోగలత్షణముల నరయుటకో 

వలనువడథు. వానినన్నింటి నాయా,గృం[ ములనుండి సంగృహించి యో గృంగమున 

పొౌందువరువబడినవి ; కావున ననేక గృంథముల జదువు పృయాసనము లేక యా, గృంథీ 

మున నొక్క_దానియందే నానావిధరోగలతణము లన్నింటిని గ్కహీంప సౌకర్యముగ 

నుండును ; కావున నీ గృంగము ప్రాచీన గ్రంథములలో గ తార్థము "కొజాలదని యొరుంగు 

నది. మరియు చరకాదులు నిదానము నంతను నొక్కయొడ జేర్చి చెప్పక, వలంరోగముల 

నిదానముల నాయాచికి త్సాభాగములతో జేర్చి చెప్పినందున నిదానభాగము *ీరికొనుట 

క్షవ్షమగును ఎ 
లు 
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0 గ,ంథాంక మంగళము ఉక 

యత్కృతం సుకృతం కిల్చీత్. కృతే సవం రుగ్యినిశ్చయమ్, 

ముళఇ్బుస్తు జంతవ నన నిత్యమాతజ్క_సంతతిమ్, 11 

దశ్యనృంగమున జెప్పబడిన ప్రకారము యు_క్తియు క్రముగ రోగముల నిర్ణయించి 

మున్ను కొంచెమైన పుణ్యము చసియున్న చో, అట్టి పుణ్యవరిపాకమువలన మనుజు 

లుపటును నానావిధ రోగములకుండి విముక్తులై నుఖించెదరుగాత ! 

బ్రతి శ్రీమాధవకరవిరచితం మాధవనిదానం 

సర్వం సమా _వ్పమ్, 



స్నాయు నిదాన న భు యు క 

రి స్నాయుకసంస్రా పై ఇ) లత్షణఎబుము ఫాం 

శాఖాసు కుపీతో దోవ, నోథం కృత పిసర్పవత్ , 

ఫీన త్తి తక్ట కే తత్త సోప్య స్నాయుం విశ మ్య చ, 1 

కుర్యాత్ క న్తునిభం జీవం వృత్తే త్తం శ భప్యుతిం బహా, 

శనైశ్శనై। త తాద్యాతి చేదాత్ కోవ వమువైతి చ, 

తత్చాతాత్ శోథళా దిస్ఫ్యాత్ పునః స్టానా_ నన భచేక్, 
i> 

సస్నాయుశేతి విఖ్యాతః క యోక్తాగ నిస వక్. 3 

చాహా్వేర్యద్వి వమా దన ' త్రుట్ఫలే ? జస్ట్ “య, 

సపో్క_చం ఖిజ్బ ల "౦ వైన ఛిన్నత స్తుః కరాత్య సా, | 

కాళ్లు చేతులు మున్నగు శరీరమునందని శాఖలయందు ఇ" అ"*విటోవునులు 

ప్రృకోవమునొంది వ్యాపించి విసర్పముబో లె శరీరమునం చెల్ల తీ సృముగ వ్యాపించు 

స్పభొవము కల వాపును కల్లించును. కొంత కాలమునకు అట్ల పోషము ఆ ాపును పగుల 

చేయును. మరియు నాపుండు గాయమువందు నంది (హోష్క ముగోగు *డిన స్నాయు 

వును (నన్నని నరమును కోకషింవచేసి తంతువు (దారము) వంటిపయు సర్షులంబురు 

తెల్లనిరంగు కల్పినదియు నగు జంతువును కల్చించుకు. అయ్యుది పుండుసుండి సులమెగ్సిగ 

బైట వ్యాపించును. దానిని ఛేదించినను కొన్ని కారణముల చే నది తెగినను మిష్కని 

ప్రకోవము నొందును, అయ్యది మొదలంట వడిపోయివయుడ సచ్చోట నరుపు శాంతి 

నొందును. అంతట నిలువక నురల 'వేరాండుస్థల మున ముశుపటి వ లె బే 'అటై భాఫ్టించు 

చుండును. ఈవ్యాథి స్నాయుక మని (నారికురు వని చెప్పబడును. 

ఈవ్యాధికి విసర్పమునకు జేయు చికిళ్సాక్కమమును. 'కేయవ'బెను... సురియు 

సీవ్యాధి  బెహువులయందైనను. విక్క_లయందైనను జనించివవుకు శ టీ వెడలు 
సమయమున ప్రమాదవశమునం జేసీ యాళంతువునుబోలి నరముతోగు డిన బంగువు 
నడుమ తెగినయెడ కాట్టచేతులు ముడుచుకొనును. లేక కుంటి యగును, (ఇ 

స్నాయువు నాశ్శయించి పుట్టునది కావున స్నాయుకమని యన్వస్థముగ 'వెచృబనునుల 
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అధి స్నాయుకరోగమున చాతికాది భేదములు ఢికా- 

వాలేన శాషవరూతుః సను; గథదహనాన్నీ లవీతః, సదాహాః, 

సయం రి జా జ జో ” యః ఇతః శవ్యణా స్వ్యాత పృథుగరిమయుతోో (౬థ దిషదోపో) 

దోషయుగాశత్ ద్విలిజ్రి!; 
క ఆశే ర 

ర_క్షనాఒర క్షకా న్నిః (సమధికదహానో; ఒథాఖిలైః సర్వలిజ్దః,) 

wa అర 6 ఎత బో 0 సమధికదహానః, సరగ్షిజస్పర్వలిజ్జః; | 

రోనోఒసావష్మ ధేళ్లం మునిఖిరభిహితః స్నాయుక స్పన్గుకీటః ర్ 
డు థి —_0 0 

(వె జెప్పిన స్నాయుకరోగము, వాత-పి త్త-కఫ - వాతపి త్తంవాతకఫ - పీ త్తకఫ- 

కృ-నన్నిపాతముల చే వేరువేర జనించుటంచేసి యెనిమిపివిధములుగ నుండును) అందు 

వాఠమున కలిన స్నాయుకము శ్యామవర్హ ంబును రూత్సంబున నొస్పి కలియుండును: 
౧ లం యాలు ౧ 

పీగమున జనించినడి నల్లగశైనను వచ్చగనైనళుండి తీవ్యమైన మంట కల్లియుండును. 

కఫమున గగ్లినది 'శ్వేతవర్శం టై 'పెద్దదినను లావుగను ఉండును. వాతాదిదోషముల 

మూటిలో  శెండేసిదోషముల సంసర్హముచే గల్లినది అఆతయాదోషమునకు వేరువేరు 

జెవృబడిన లత ణములలో 'శంజేసిపోవముల లక్షణములు కల్లియుండును. రక్తమువే 

గగినది మిక్కలి రక్తవర్శంబె తీవ మెన మంట కల్లియుండును. మూడుదోషముల 
గా వ ధి దులా (Jia ౧ 

(సన్ని పాశమువే గల్లినడి మూడుదోషములకును వేరువేరుగ చేప్పిన లత్నణములన్ని యు 

కల్ణియుండును. ఇ త్తెరంగున స్నాయుకరోగము ఎనిమిదివిధములుగ నుండునని మునివర్యు 

లచే జెప్పబడినది. మరియు నీవ్యాధితంతువుకు (దారముబోలిన కీటరూవముగ నుండు 

నని యాయుర్వేద వేత్తలవే జెప్పబడినది. 

ఇతి స్నాయుకనిదానమ్. 

ఫిర్ జ్ర రోగనిదానమ్ 

౨౮ ఫీరంగరోగనండ్రా పి re 

ఫిగజ్ఞసంజ్ఞ ే  శ బావుల్యేనై వ యవృ వేళ్ , 

తసాత్ఫెరజ్ఞ ఇత్వ్యు క్త ర్త వారధిర్వ్యాధివికార దై, 1 

గన రోగ, ఫీఠస్లో ఒయం జాయతే చేహినాం ధు)వమ్, 

ఫిజ్షిలో ఒబ్దరంస్ప ర్నార్ ఫిరజ్జీశ్యాః ప్రసజ్దతః, 2 

వ్యాధి రాగ న్తుజోా హీర్ణిహ వోపాణానుత్ర సజ్క.?మః, 

భచే_త్తల్లతయే తేషాం లత రై ర్భిషజాం వరః, 8 
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* ఫిరంగ మనుదేశమున తరుచుగపుట్టి వ్యాపించువ్యాధి విశేషము ఫీరంగరోగ 

మని వ్యాధిలక్షణముల చెలిసీన వైద్యులు చెప్పెదరు. ఫిరంగి దేశమున వెేేషముగ 

పుట్టుటం జేని యాఫీరంగ మళునది యన్యర్గముగ జెవ్వబడునని భావము. (దీనిని లోక 

మున వరంగిరోగ మనియు వాడెదరు. మరియు నీఫేరుగరోగము ముశుజులకు సంబంధ 

విశేషమున సంభవించును. ఈఫిరంగరోగము కలవారి యంగస్పర్శమువలనను, ఈవ్యాధి 

కల స్తీ త్రో సంభోగముచేయుటనలనను ఈరోగము కల్లును. లేక ఫిరంగబేశముననుండు 

వారి స్పర్శముచేతను, సంబంధముచేతను సంభవించును. క 'వున నిది సంసర్ష రూవమగు 

నాగంతు కారణమున జనించుశు. అట్టి కారణమున కల్లినను వాతాదిపోషములు సంక 

మించికు యుండును. అట్టి దోవలక్షణములబట్టి యా వ్యాథధియందు వెతాదిహోవ, 

నంబంధము నూహించునది. 

_అం ఫీరంగరోగ భేదములు, వానిలతణములు థితా- 

9 లి షం ఆర్య జో 

ఫిరబ్ద స్త్రీ విధో చయః బాహ్య నభ్య్య_న్తవస్త థా, 

బహిర_న్లర్భవశ్చాపి తేఫాం లిజ్ణాని చ బు వే. 4 
క్ష ne = 

తత్ర బాహ్యాః ఫీరబ్దస్సార్థిత్ విస్నోటసద్భశి ఒల్బరుక్ , 

స్సుటితో వృణవదై సద్యః సుఖసాధో్వోఒపి స స్మృతః, న్ 

సస్టిప్వాభ్య_న్పరస్ప స్యాత్ ఆవమవాత ప్రవ నసథాహి, 

శోపం చ జనయేదేషః కష్టసాధ్యో బుధః స్మృతః గ్ర 

పె బెప్పిన ఫీ రంగరోగము చావ్యా మనియు, అభ్యంతర మనియు; ఉధయజ మనియు 

మూడు విధములు. అందు బొహ్యు మనునది స్ఫోటకములబో లె బొబ్బలె న్వల్పమెన 

బాధ కలియుండును. (ఇది శరీరమున “కేవలము చర్మ ము నాశ్రయించి జనిం చున ది 

కావున బావ్యా మనబడుకు. కావుననే నొప్పి కొంచెముగ నుండును పగి లినయెడ దీనికి 

వృణములకు వేయు చికిక్ళ చేయవలెను. ఇయ్యాది నుఖసాధ్యముగ నుండును (ఇదియే 

చిట్ల పిరంగిఎ + 

ఆభ్యంతరమగు ఫీరంగరోగము శరీరమునందలి నుభుల (కీళ్ల) యందు వై జెప్పిన 

రీతిగ స(ోటకములవలె జనించును. (ఇది లోవల నుండు మాంసాదిధాతువులగోనుండి 

జనించునది కావున ఆభ్యంతర మనబడుశు.) ఈవ్యాధియ దు కీళ్ళలో నామవాళమును 

బోలె వాపును నొప్పియు కల్షియుండును. "కావుననే యిది కష్టసాధ్యముగ నుండుము. 

(వెజెస్పినరీతిగ నంతర్చహః ప్రచేశములు కెటియుదును వ్యాపించి సంభవించి 

యుభయలమణములును. కల్లినది బహిరంతర్భవ మని యెరుంగునది. 'కావున'ీ దీనిలత్ 

ణము ప్ర, క్యేకముగ జెప్పబడదయ్యి.) 

ఈ వరంగి యని గూడ వాడుక గలదు. 
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అం ఫిరంగరోగోవ ద్ర సములు. తా. 

కార్యం బలతు రో నాసాభబైో వ హా శ్వ. మన్ద తా,. మ్మ 

అస్థిక్ హోఒస్టివక్ర రతం ఫిరజ్ణోోవ దవా అమి, ల 

శశీరము కృళచుటి బలము నళించుట్యో ముక్కు వంకరయగుట, భాకరాగ్ని.. 

మందగించుట, శరీరమునందలి యిస్థులు శుష్కింయాట, ఆయ్యవి వ్యక్రములగ్గుట ఇప్పి . 

యన్నియు సెరంగరోగమున గల్లు నువ, వములు. ' SF 
క క 

రై ఫిరంగరోగసొధ్యాసాధ్యవిథాగము రతా rm 

బహిర్భవో భ పెళ్చాధ్యః నవీనో నిరుషద్ర, వ్కి ర 

ఆభ్య_న్హ నర స్తు కైన సాధ్యస్సాఫదయమోమయః, రి 

బహీోార ్ హ్షోవళ్నాపి టీణస్య|ోప ద్ర దవె వైర్యుతః, 

వ్యాహ్తో ఐ వ్యాధిరసాధో్య్యో బయం ఇత్యావుర్షునవయః పురా, 9 

బహిర్భవమై నవీనముగ జనిఐ ది యుప ద్ర వములు 'లేకండు ఫిరంగరోగము సాధ్య 

వాగును. (ఇయ్యది శేవలము చర్చ గళము శాస్టుక సాధ్య మని భావము) ఆభ్యంతరమె 
నది (లోభాగముననుడు మాంసాదిధాతువుల నాశ్చ, యించియుండుటం జేసి సి కష్టము చే 

సొధింపందగియుండును. బహిరంతః ప్రదేశముల శవటినాశ్రయించి ఫుట్టినదియు; శరీ 

రము శ్వీణించినవానికి పుట్రినదియు పె జెప్పిన యువస్ర వములతో “సహాడినదియు. 
అసాధ్యమగును. ఇ త్తెరంగున “ప్రావీశులగు బుషి పుంగవులు చం. 

ఇలి ఫిరజ్దనిదానమ్. 

నోవమురోగనిదానమ్ 

(రి సోమరోగసంప్రా ః న లతణము రతా 

స్ర్రీణామతి ప్ర సక్లేన శోకాచ్చాపి శ శ మాదపి, 
అతిసారక రయాగాద్యా గరయాూగా తృవైవ చ, 1 

అపస్పర్వళ రీరస్థాః యముభ్య్ధ_న్సి న్స్ వ్యస్కవన్ని చ 

తస్యాన్తాః కు పృచ్యుతాః స సానాక్ మ మూత్ర, మార్లం వ్రజ న్స్ హి, 2 

ప్రసన్నా విమలాళ్శీతాః నిర్ణబ్ధా నీరుజస్నీ తాః, 

న్రవన్త్ చాతిమాత్రం తాః సా నశక్నోతి దుర్చలాః, 8 

“వేగం ఛారయితుం తాసాం న విన్లతి సుఖం క్వచిత్ , 

తమ శ క్తికిమోరి సంభోగము చేయుట, శోకము, శ్రమము, అతిసారము, గరము 

(పెట్టుడుమందు) అను నీ కారణములవేత స్రీలకు శరీరమునేం-చెల్ల _ వ్యాపించియుండు 
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జలరూపమంతయు నంమోభమునొంది తమతమ స్థానములనుండి చలనమునొంది మూశ్రా 
శయమున బేరి మూశ్కమార్డ ముకుఎడి విశేషము? సృనించుకు. అట్టు సృవిచు నా 

జలము నిర లంబుళు వ నైనదియు, ఏవిధ మెన వాననయు చేనివియు. తెల్ల నిరంగుక్షన్లి 

నదియు * 'వడలును. తయ్యది యపవరిమితముగ సృ్కవించుటవలన నాస్తి! చాల బలము 

హీన మె దానివేగమును కొంచెమెన నిఎఎవజాలక యొుకవ్వుడైన నుఖములేక్ష కష్ట వడు 
చుండును. (గరలక్షణము విషనిదానమును “సౌభా గ్యార్ధం. . .గరశ్చాస్యోవజాయ తే” 
(నిష. శో 3౫.) ఆని చెప్పబడినది, ఇది పురుషుడు పః యోగి ఎచినవ్వు డీరోగ 

మును కలుగ చేయునని తెలియవలెను 

అరి సోమరో గమునగల్లు నిశేవలక్షణములు ;ఇతా- 

శిరన్నిధిలతా తస్యాః ముఖం తాలు చ శుష్యతి, | 

మూర్చా జృమ్బూ వ ప్కలాపశ్చ తగా నామా చాతిమా తే తతి 

భమ రోజై గశ్చ సయెశ్చ న క్స్ ష్టం లభతే క్యచిక్ ఇ స్ 

జెప్పిన విధముగ నృవించ్యున్త్రికి శిరస్సు శిథిలముగ నుండుకు. నోరుశు తాలు 
వులును ఎండును, మూర్చ గమ. ఒడలి విరుపుబును అవనించలుళు కగు. ఆసంబస్థ 

ముగ మాటలాడును- శరీరముపై చర్ర ము న్నీ గ్గ భావముతయు నశించి మిక్కి_ని రూ 
ముగ నుండును. భత్ష్యములను భోజ్యములను పేయములశళు వోషముగ నువమయోగించు 

చున్నను ఒకప్పుడు తృ ప్రిలేకుండును. 

-అరి సోమరోగనిరు క్రి థితా- 

సన్ధారణా చ్చరిరస్య "తా ఆప 8 సోమసంబ్ఞ తా, 

తః సోమత్సయాత్ నీ ్రైణాం ఫోమరోగ బ్రతి స స్మృతః 6 

శరీరమునందలి ద్రవహూపయైన జలభాగమంతయు శరీరమును ధరించుట కాభా 

ర్వమై యుండును. కావున నాజలభ్రాగము సోమ మని (సౌమ్యగుగావిళిస్త్ల మని వెచ్చ 
బడును, వైజెప్పినరీతిగ నది శ్నీణించునట్టి రోగము కావున సోమరోగమని చెచ్పటదును, 

ఇతి సోమురోగనిదానక్. 

నీతలానిదానష్ు 

౩ శీతలోత్ప ర్తి, దానిసంఖ్యా భేదము ఇత 

దేవ్యా కీతలయా౭_క్రాన్హా మసూర్యః ర్గీగ్రలా బహిః, 

తాశ్చ స_ప్పవిథాఃఖ్యా తాస్తాసాం "'ఖీదా౯ా వ్రచత్యశ రొ 
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శీళల యను నొక కూరదేవతచే నావహీంపబశినవారికి మనూరములు స్ఫోటక 

ముం కల్లును. ఆస్ఫోటకముబు కణ్గుటసముందు భూతా వేశమునగలు విషమజ్వరమును 

బోలిన లతణములతోగూడి జ్వరము సంభవించును. (ఇయ్యాది శీతల యను తారగా 

వేశమున గల్లుటంచేసీ. శీతలారోన మనియే చెప్పబడుశు ) అట్టి శీశలావేశమున గల్లిన 
స్యోటకముబు 'అాకినచో చల్లగనుండును. ఈవ్యాధి యేడువిధములుగ భేదములు కల్లి 

యుందును. ఆవియన్ని యు సి కి ౦ంద వివపెువబదుకు. (దీనిని ఆమశల్లి యని లోకమున 
Wy వో 

వ్యవవారించెదరు.) 
గ్ర బృవాతీ కీతలాలతణము గ్రిఆఈ- 

జగరవూర్షం బృహత్ స్ఫో మై! నీత్రలా బృహతీభ వేక్ . 2 

సహాహోన్ని స్సర త్యేవం సప్తాహాత్చూర్షతాం వ్ర, జేక్, 

తత_స్ట్ఫృతీయే సప్తాహే శుష్యతి స్టలతి స్వయమ్, తి 
నానో జారి అ ఇ 

తొలుత సె జెప్పినవిధముగ జ్వరము వ్యాపించి పిమ్మట పెద్దబొబ్బలతోగూడి 

న్యాపించునది “బృవాతీశీకలి యని యన్వర్థముగ జెవ్పబడును. (దీనిని “పెనమచారు” 
ర్ దె 

అని పెవదముయొక్క అర్థముననుసరించి లోకమున బె ప్పెదరు ) మరియు నిది ప్రారంభ 

మున తొలుత జ్వరము స్ర్రారంభమై మేడుదినములవరకును _ (నిరంళరముగ) జ్వరము 

వ్యాపించును. పిదవ చేడు దినములకు  (స్ఫోటకములు) పరిఫూ ర్షములుగ చేర్చడును. 

ఏమట నేడుదినములకు సోటకములన్నియు నానాట తమంకటచె యెొఎడి (చెక్కలు 
వైన! ఖి ౮ా 

గటి) నానాట తముఠనే రాలును. 

ఇచ్చట సీసంగృవాము ఇరుంగునది: శీతలాదేవి యావేశించుటచే స్ఫ్పోటక 

రూపనెనవ్యాథి నంభవించుశు. కవ్యాధి జనించుటకుముందు తీవ మైనజ్వరము ప్రారం 

భించుశు. జ్వరము భూతా వేశమునగల్లు నాగంతు విషమజ్యరమునుబో లె లక్షణములు 

కల్లి మయదువినములవరకును విడువక చ్యాపించియుండును. ఈజ్వరమునే “శేచిద్నూ తా 

ఫివంగోళ్లొ బ్ర, వశే విమమజ్వరమ్” (జ్వరనిదానము. స్లో. షేట్సి అని చెప్పిరి. మరియు 

సీజ్వురమునకు సామాన్యముగ జెప్పిన లక్ ణములుగాక “భూ తాభిషంగా దుద్వేగోవోస్య 

గారవ రోదనమ్” (మా ని. శ్లో, 87) అని చెప్పిన యుద్వేగాదులుకు, కబ్బిబ్బు 

మాటలును, కలవరింతలును కల్లును, ఈప్ర, కారము వీ డవోరా త్రములు నిరంతరముగ 

జ్వరమువ్యాపించి ఎనిమిదవనాడు మొదలు జేసి స్పోటకములు పొడసూప నారంభ్లిం 

చును. అట్టి స్ఫోటకము శేగుపండం లేసీ యాకారముకల్లి నిగనిగలాడుచు నీటిబుడగల 

వలె వెకుబికి తాకినయెడ పైకి చల్లగన్వు లోపల నీటితోనిండియు నుండుకు. ఈస్ఫోట 

కముల]నే అమ్మవారి ముత్యము లని లోకమున జెప్పెదరు. అట్టి స్ఫోటకములు వీడుదిన 

నూధవ.-4 0 
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ములకునిండి నిబిడితములై ఫూ ర్తియగును. పిదప మరుసటిదినమునుండి స్ఫోటకములు 

వాడు సూవనారంఖంచి నానాట తమంత నే యాౌద్ధత్యముళ సి యేడుదినములకు ఎండి 

చక్క_లె తమంళఠటనే పక్కు_గట్టి రాలును. ఇది వాడు నూవనారంఛ_మెన యవస్థ నే 

యమృవారు దిగుచున్నదని లోకమున బెప్పెదరు. దీనిని “బృవాతీశీకలి యని బుషి 

వరులు చెప్పిరి. కయర్థము ననుసరించిమే లోకమున “3 పెద్దమ బారు” అని చెప్పెదరు. 

pe కోద్చివ యను ఫశలాలమణము ఈ en 

వాత శైెషస సముద్భ్భూలా కోద్రవా కో ద్ర, వాక్ళతిః, 
౧౧-8 

తాం కశ్చిత్చా హా వశ్వేతి సత్ర సాక నగచ్చతి, A 

జలకూాకవదజ్లొని సావిధ్యతి విశేషతః, 

సప్తాహాద్ద్యాదకాహాద్యా శా నిం యాతి వినాషధమ, ఫ్ 

వాతకఫములు ,ప్రకోవమునొంది *ఆరుకలయ ఎత యా కారముకల స్యోటకముల 

కల్లించును, ఇది కోదృవ యను శీళల యని చెప్పెదరు. ఇయ్యాది వకర్షమగునని కొందరు 

3ప్పెదరుగాని యియ్యాది పక్షము కానేరదు, ఇది జలశూక ములంబో తె (చుల్ల చుండు 

వళి సన్ననిచొబ్బలై శరీరమునఎ'ెల్ల వ్యాపించి వేతదాశనచవో చురుకుచురుమ్క మని 

ముస్లాగ్తుచ్చిన విధముగ చాధకల్లును. ఇయ్యాది యుడుదినములకు పిముట నైనను; వండ్రైండు 

దినములకు పషిదవనైనను చికిళ్సశే జేయకున్నను తమంళనే శమించును. 

అం పాణిసవా యను శీతళలాలవీణము ఖా 

టొష్యణా తూప్యజూ రాసా సకణ్లరాఃి స్పర్శన ప్రి పీ యా, 

నామ్నా పాణెసహో ఖాతా సీహహః హాచ్చుపన్షతిస్వయమ్. 6 

శరీరమునందలి (త్వగ త మొన అవిరిచేత స్ఫోటకములు కస్టును వీనియందు విెశేవ, 

ముగ జిలకల్లి చేశచరుముచున్నచో హితముగ నుండును. దానం చేసి యిది పాణినహ 

యని చెప్పబడు ఫీత్రలం ఇయ్యాది యడుదినములు కడ చిన వెటనే తముతట శమించును. 

ఎండునుః 

ఆం సర పీక యను నీతలొలత్ష్సణము రథితా- 

చతుర్థి సర్గ పాకారా పీతేసర్ష పవర్ణి నీ, 

నామ సర్ష పికా శ్రేయం భ్యజ్ఞముత్ర త్ర వివర్జ యేత్ , 7 

నాల్లవశీకల ప వచ్చని యావాలవంటి మాశరంయిక రంగునుకల్లిన స్ఫోటక 

ములు కల్షియుండును. దీనిని యాకారసాదృశ్యమువే సర పీక యని వ ప్పెదరు. ఈ 

వ్యాధియందు అభ్యంగనమును విసర్షించన లెను, 
a mm న TI mm Dine or ee = 

శో పో ద వము" లనగా కొక లందురు. 
శే లీ 
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అర రెజదేక యను కీశలాలత్ ణము 0ఆా- 

కిఖ్షిదరాషనిమి తేన జాయతే రాజికాకృతిః, 
ఏపా భవతి బాలానాం ముఖం శుష్యుతి చ సయమ్, రి 

శరీరమున గల్లిన యావిరి చే రాజికల (సన్నని నల్లా వాల) వంటి యాకారముకల్లిన 

స్యోటకములు కల్లును. ఇది యాకృతిసాదృశ్యమునుబట్టి రాజిక యని చెప్పబడును, 

ఇదియు చికిళ్ళ లేక కనంకటచే ముఖముచాడి శమిం-చును. ఇయ్యది వసీబిడ్డలకు కల్లును, 

(నీనిని నూకలమ్మ యని లోకమున చెప్పెదరు. 

అరి లోహీక యను నీతలాలతణము రిఆా- 

వద వజ్ఞాయతే ష రీ లోహితో _తృతమణ్ఞలా, 

జ్వరవూా ర్యా వ్యథా యుకా జర స ిష్టద్టర త్రయమ్, 9 

ఎబినిరుగుకల్లి సైకుబికి మండలా కారములై దద్దువన శరీరముపై నంతట 

వ్యాపి చుకు, ఇసి యారవ సీతలా భేదము, ఇది సుభవించుటకు ముందు మూడుదినములు 

జ్వరము వ్యాపించి పీవవ పొడనగూపు. నవ మొదలగు బాధ కల్లియుండును. దీనిని “కట్టను 

వొరు' అని లోకమున చెప్పెదరు: 

0 చర జ యను నీతలాలకుణము ధితాా 

సోటానాం సులనాచేషా బవుస్ఫోటావీ దృశ్య లే, 

ఏక వ స్ఫ్పోటా చ కృభ్ణ్లాూచ బోద్ధ వ్యా చర రజాభిభా, 10 

చర్త జ యన శీతల యేడవది. ఇయ్యది య చేకములగు సఫోటకములతో శరీరము 

నం"దెల్ల వ గ్యషించును. అందు స్ఫ్పోటకములు ఒకదానితో నొకటి కలిసీ యనేకన్శోట 

కము భాక్రట్రిన వొందొంట కిసియుండుళు. వేరొకటి స్మ్ఫోటకము లొండొంట కలి 

యశ విడివిడిగ నుండును. అఆస్ఫోటకములు నల్లనిరంగు కల్లియుండును. ఇయ్యాది చర్మము 

నాశ్రయించి పుట్టుటం బేసి చర్మజ యని చెప్పబడును. (దీనిని ఆటలమ్మ యనియు 

మెరమ్మ యనియు లోకమున వాడెదరు. 

ఈనిదొనపరిశిప్హ మున స్నాయు- ఫీరంగ-సోమరోగ-కీతల యను నాల్లు రోగ 

ములం వెస్పబడీసది. ఇవి మాధవనిదా నాంతర్భూతములు కావు దానం బేసీయే పరికిస్ప మని 

వెన్సబడినది. “పెజెస్పిన నాల్జురోగములును. ప్రాయికముగ సాంశ్రామికములు (అంటు 

వ్యాధుల - కెరిసెడి. అందుకు శీతల యనునది యొక శ ్క్షిరూపమెన దేవతే యనియు, 

ఆశీ యావహీంచుట వే నీరోగము సంభవిం చుననియు శెలినెడి.. దీనిని అమృవా రని 

లోకమున టెప్పునట్టి వాడుకకలదు. చేవతావేశమున గల్లుటవేతనే లోకమునసాడే తదను 

గుణముగ (మృవారు ఆని వ్యవహారము వృద్ధపరంపర కల్లినది. ఈవ్యాధి సంఛవి౨చి 

నపుసు వీవిధమెన చికిత్సను జేయక శీవలము బలిఫూజా “విధానమును ఉ-పాసనమును 



' (28 మా ధ'వనిదానే 

శీతలాదేవి నుద్దేశించి చేయుటయు, దండకము మొదలగు శీతలాన్తుతి పాఠముల జదువు 

టయు కలదు. ఇంతిమయేకాక కీకలామం త్రము నుపొననము చేసినవారు నం గృముకు 

జపించి శీళలాయం (శ్రముశు కట్టుటయు కళను. సీతలా ధ్యానమున'నమా మి శీశలాఎ 

చెవీం...స్సోటకా ప్రశమనం మారీ జ్వరనివారిణీమ” అని యున్నది. “పెజేఫ్పిన 

విధానములచ సీకీకలామాపమెన స్య్పోటకము నివ గిం చుటయు అకుధవసీద్ధముగ నున్నది, 

ఈవి ధానమును లమ్య పెట్టక చికిత్స చేసినచో దానివలన వ్యతిరేకము కల్హుటయు ననుభేవ 

సిద్ధముగ నున్నది. వది యొట్టున్నను ఈ వ్యాధియందు తన నియమిశ కాలమునరకును 

స్వ పృభొవముజూపీ, తుదకు తనంతట నే శమిచుస్వ'భొవము నైజముగ నున్నని. ఈవిమ 

యమున నేరకిని వివాదముండ చేరదు. కావున నిజ్ఞుం గమనిం వెవరు ౫౭న! 

నిదానపరిళిష్టమ్ సమా_ప్పమి 

ప్రతి విశ్వనాథకచితా వా్యాఖ్యా మాధవక్భ తేర్ని దానస్య, 

పరిశిష్టస్వ చ సేయం జీయాచాచన్గ )శారదువనిత లే, 

ఇతి శీల కాళవా స్తీసంస్థాననాథి పాస్థాఫవివ్వదవచ ఎన నర్వ కన్న చసన 

బ్రహ్మీ, కుంభకోణము లత్తీనృసింవాశా ప్ర వ్రీవళేణ్య చరంకమలనఎనీవా సమం సాదన 

పాణినీయాది శా స్త్ర విజ్ఞాన సముల్ల సీతుండు కు, నుశ్ర్రు తచరకస హి తొ ష్టూజ్జ ప్ళాచయ 

వరహితనంహీ తా ద్యాయు ర్వేద తస్ర్రాన్థ) వ్యాఖ్యాత ము శ్రీవ చెగానన కులగిల? = 

ఆయు ర్వేదమార్తాజ్జ-భివ, బి ణి- -వై ద్యరత్న వళి దీవి నో పాలొచార్య స స్టా తియ 

రేదా శ్రోచూర్భానవిద్వాంనుండు వు, ఊభయభాహెకవిళా విరాజితుండుచు; 3 

ప్రక్రి యాభాశేయుడు ప, అవ స్పమృనూ త్రో కొణిన్ఫగో ల్రేవవిగ, నుమరుఫొటివంశ 

వయః పొరా వారనుధాకరుండుశుు వేద వేదాబ్దక్రొ తాభిజ్ఞ - “బవ శ్రీ ఆగ్ని చిల్ వీ శ్రా 

రామవాజెపీయయాకి.. శ్రీమతీ సీ తామ్బాసోమపీ థినీ సాథ్సిముగర్లి 5 యా గవ్చందును, 

ఉభయఫాషా కవి కాధురీణ-క్రాశాగమథా రేయ- బ్ర హరి, నుబృహ్యణృ్భయాయేి ౫ క * 

నుజుండును నగు వైయాకరణవిద్వాక -వణ్జ్ణిత నుదురు పాటి దిళష్ష నా శాస్తి విరచితు 

బగు “నిదానవివరణి” మరు మాధవనిదా నాన) వ్యాఖ్యానము, నిదానవరిశివ్రము నర్వఎ 

బుశు సంపూర్ణ ము, | 

గ ఓం శావన్సి శ్నాన్లి శాన్తిః, 

చెన్నపురి : “వావిళ్ల” ప్రెన్సున ము ద్రికము.-10 65-1000 ఆజీబు. 


